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PRAEFATIO. 

De Arsenir violeto, .bucusque inedito, ma- 
gam exspectaGonem movit Wyttenbachius, cum 

mnuntiatione editionis, .a Christiano Frid. Mat- 
tae, Professore Moscovensi, praeparatae, in 

bibliotheca critica Vol.IL P. 1. p. 496. facta, 
tum gravissimo judicio, quod in praefatione ad 
Plutarchum "Tom. I. p. XLI. his verbis tulit: ,,Col- 

kctio illa exempli Moscovensis quantivis est pre- 

t! quippe quae multa habet nova, nec aliunde 

Οὐδ, sive illa ex pleniore, quam nyumc fer- 

tr, Stobaeo, sive ex aliis perditis libris ducta: 

quod equidem affirmare haud dubito, qui ejus 

apgraphum ipse tractavi *, ex eoque excerpta 
Srvavi^: Quod quidem summi viri judicium 'eo 

Bars apud me valuit,: quo severiori examini 

idem similis argumenti librum, Eudociae viole- 

tum dico, in bibliotheca critica subjecerat. .1Ita- 

πὸ quum his quatuor abhinc annis, anno 4828 
 Dresdae versarer, admonitus ab amicissimo Bar- 

Ὁ) Matthaei apographum suum cum Ruhnkenio com- 
Wunicavit, isque inspiciendum dedit VVyttenbachio, VVyt- 

hius excerpta.sua transmisit ad Gaisfordium, vide 
Praefat. Stobaei p. IX. 



1 ᾿ . - 

dili, apographum codicis Moscovensis, a Chri- 

stiano Fr. Matthaei a. 4779 confectum, quod in 

illa bibliotheca adservatur, inspexi, et liberalis- 

sime permittente Eberto, bibliothecae praefecto 

ilustrissimo, descripsi. Ablus violeti codex ? ex- 

stat in bibliotheca Mediceo - Laurentiana, a Mos- 

covensi ita diversus, ut propriam recensionem 

continere videatur. Est enim xulto locupletior, 
plurima in ordinemi a Moscovensi diversum re- 

dacta exhibet, et praeter proverbia , Sententias et 

apophthegmata, quae ei cum illo communia sunt, 

quartam partem, historias mythicas, : continet, 

contra sententias e sanctis patribus petitas, quas 
Moscorensis *habet, plerumque: omittit. 

Nostrum jam est, ut, quid de mdole libn 

compertum nobis sit, diligentius exponamus. 

Michael Apostolius, Byzantinus, medio se- 

culo decimo quinto clarus, Caspari, Osmi in Hi- 
spania episcopo, παροιμιῶν συναγωγὴν compositu- 

rum se pollicitus est. Quo consilio cum veteres 

auctores perlegeret, simul ad sententias et apo- 
phthegmata virorum sapientium animum. advertit, 

totumque opus, hoc modo adornatum, ἰωνιὰν ap- 
pellavit 3. — Proverbiorum collectionem postquam 

ad finem perduxerat ; Caspari tradidit, reliqua se- 

2) Ápographum, in vita Heishii p. 472. memoratum 
ubinam existat, et uirum violetum integrum, 'an apo- 
phthegmata sola contineat, videant, qui possunt. 

5) Vide praefationem Arsenii, coll Fabricio Bibl. 
Gr. Vol. V. p. 410. ed. Harl. , 

t 
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cundis curis castiganda in altud tempus rejecit. 

Super his quum morte abreptus esset, AnsrxrUS, 
flius ejus, Monembasiaee, quae hodie Napoli di 

Malasia vocatur, archiepiscopus, paternae eru- 

ditionis haeres, ἰωνιὰν plurimis a se proverbiis 
auctam, Leoni décimo- Pontifici. Maximo dedica- 

tam, Romam transmisit, et aliquanto post eam 

partem, quae apophthegmata continebat, eidem 

Leoni dedicatam, typis imprimendam curavit *, 

proverbiis quibusdam et sententias huc illuc im- 

mitis. Apostoli adagiorum epitomen graece edi- 
dt Hervagius Basileae a. 4538. 8., plenam colle. 

. (tonem, latine versam et annotationibus illustra- 

. &m, Petr. Pantinus Lugd. Bat. 4619. 4. 

Jam, quaenam inter has duas violeti partes 

editas et violetum.ineditum ratio intercedat, fa- 

Glius erit explicatu. 

Proverbia quidem maxima. ex parte eadem 

$&Ut, quae in Apostoli edito libro, sed dimi- 

liam fere partem Arsenius omisit, alia in brevius 

contraxit, alia amplificavit, alia de suo adjecit, 
Quamquam discrimine inter proverbia et senten- 

las minus severe observato. Sententiae fere 

omnes ex Stobaei florilegio, nonnullae ex Cle- 

Rente. Alexandrmo aliisque scriptoribus sanctis 

Pitae sunt: quod vero de pleniore Stobaeo co- 

4) Praeclara dicta philosophorum, imperatorum et 
Poetarum, ab Arsenio archiepiscopo Monembaesiae col- 
*tà, sine loco et anno: 8. min. Vide Ebert. lex. bi- 
Miogr. nr. 4953. 
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gitavit Wyttenbachius, id quidem ad S. Maximi. 

vel Ántoóru Mehssae locos commumes referre ma- 

lm; nam hos fontes adiisse Ársenium liquet ex 

Pantelü in Cynaegirum et Calltmnachum,  Athe- 

niensium in: pugna Marathonia duces, versibus, 

qui in violeto p. 914... incMaximi locis commun. 
T. IL p. 545. ed; Combefis. leguntur ?. | Apo- 

fhthegmata, iuorum multa ex Diogene laértio 

et Plutarcho hausta sunt, in libello. imipresso nu- 
merosiorà sunt, 'quam in violet codicibus, ex 

qua re ipsa apophthegmata post violetum Leoni X. 
traditum impressa esse."conjeci. Bed codices 
etiam multa continent, suae desider&ntur in im- 
presso libello, ita ut difficile sit intellectu, cur 

Arsenius in secunda eaque pleniore violeti recen- 

sione, quam in codice, Mediceo contineri censeo, 

quaedam omiserit, quae receperat in primem co- 

dicis Moseovensis, et in imprimenda apophthe- 

gmatum collectióne non pauca, quae m: violeto 
conscripta erant, ejecerit. | | 

Quae cum ita sint, in. violeto edendo hanc 

secutus sum rationem. Sententias, cum ad Sto- 

baeum aditus cuique pateat, et lectionis varietas, 

ut in codicibus recentissmmis levissima et ple- 

rumque mendosa, a Wytibubachio cum Gaisfor- 

dio, quamquam minus aocurete, in Stobaei isum 
communicata sit, omisi f. Apophthegmata lectu 

B) Vide Fabric. Bibl. Gr. Vol. IX. p. 662. ed. Harl. 

6) Si quis vero hujus generis inedita desideret, ad- 



v 

jucundassima, quum .multa contineant, quae nns- 

quamy alibi inveni, et exemplaria impressa non mi- 

nus rara sint, quam codices, omnia, quaecunque 

seu collectio impressa seu codices suggererent, 

recepi; ita quidem, ut ea, quae collectipni impres- 

sao propria essent, asterisco, seu nominibus, seu. 

singulis apophthegmatibus praefixo, notarem; alia 

quaedam in codicibus Vaticanis 4514'^et 741 in- 

venta notis inserui, .aliam collectionem minorem 

ex codice Monacensi 8. ad calcem libri subjeci; 

quae vero in codice Farnesino Ll E. 48. conti- 
nentur ἀποφϑέγματα ἔξωϑεν σοφῶν, eorum, cum ad 

unum .omnja ex Diogene Laértio descripta esse 

viderem, in Áristippo tantum p. 414. sqq. quasi 

speciminis loco rationem habui. Praecipuam vero 

curam proverbis impendi. Saepe enim miratus, 

quin indignatus sum, nostra aetate, qua tot alii le- 

vioris saepe momenti auctores ad taedium usque ty- 

pis recuduntur, paroemiographos, in quibus tot egre- 

gia Graeci ingenii monumenta recondita sunt, in 

paucis cum publicis, tum privatis bibliothecis inve. 

nin, prorsusque neglectos Jacere. "Toti vero colle- 
ctioni publicandae et illustrandae cum nec vires 

nec tempus, edendis Graecis Bhetoribus.satis oc- 

eupatum, mihi suppetant, in eo certe operae pre- 

eat duos codices Barberinos,' qui tanti aestimantur ἃ 
bibliothecae illius praefecto, ut veniam eos accuratius 
investigandi ab eo petere verecundiae caussa non aude. 
rem, quantum autem-raptim pervolanti, ex frequentibus 
SS. Patrum locis conjicere licuit,! aut S. Maximi et An- 
tonii gnomologia aut simile opus esse suspicatus sum. 

e 
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uum me facturum censui, si ea, quae χὰ ad 

paroemiographos emendandos et. illustrandos prae- 

sto essent, hac occasione oblata profermem, ut 

ei, qui majori operi, quam maxime. necessario, 

sese accingere velit, utilia esse possint. Nam 

non modo ea, quae in legendis auctoribus ve- 

teribus sese míhi obtulerunt, ad proverbia ex- 

phcanda adhibui, sed etiam Macarü Chrysoce- 

phali proverbia, nequaquam parvi' aestimanda, 

quorum specimen Villoisonus Anecd. Tom. ll. 

p. 68. proposuit, ex codice Marciano descripsi, 

et. suis singula locis in notas retul; alia mihi 
commentarii in rhetores Graecos inediti, alia 

Eustathii Opuscula, quibus edendis Tafelius no- 

ster de litteris Graecis egregie meritus est, sug- 

gesserunt, denique ex codice Mediceo Plut. LVII. 

94. Aesopi proverbia, et alia quaedam, qualia 

plurimis codicibus ὡς ἐν παρόδῳ adlita inveniun- 

tur, appendicis loco subjéci. Ab reliquis pa- 

roemiographis et.lexicographis, unde facil nego- 

tio ingens adnotationum àpparatus congeri pote- 

rat, consulto abstinui, ne nimis excresceret pla- 
gulerum numerus. Historias mythicas e codice 

Mediceo recepi. . . ! 

Haec erant, lector benevole; quae praemo- 

nenda mihi viderentur. 208 ! 

Scribebam Tubi ingae, , mense Februario a. 

MDCCCXXXII. 



APSENIOY ION I A. 
LÀ 

Τῷ παναγεωτάτῳ καὶ μακαριωτατῷ κυρίῳ κυρίῳ, zue- 
τέρῳ χυρίῳ, «Ἰέοντε δεκάτῳ, τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ Ῥωμαΐ-- 
χῆς xoi χαϑολικῆς ἐχκλησίας ἄκρῳ ἀρχιερεῖ, ᾿Δρσένιος 6 
Mowufaoimg ἀρχιεπίσκοπος τὴν ἰωγιὰν ἀνατίϑησιν, * 

Ὁ μὲν ἐμὸς πατὴρ, παναγιώτατε καὶ μακαριώτατε 
ὐέσποτα, πάλαι ποτὲ διατρίβων ἐν Ῥώμῃ Γάσπαρι " τῷ 
αἰδεσιμωτάτῳ ἐπισκόπῳ τοῦ Ὄσμον συναγωγὴν παροι-- 
μιῶν συνθεῖναι ὑπέσχετο. ᾿Αρξαμεγος δὲ τῶν παροιμιῷν, 
omia d καὶ γνωμῶν. ἀποφϑεγμάτων τὲ xal ὑποϑης 
χῶν ἀρχαιοτάτων καὶ σοφωτάτων ἀνδρῶν᾽ ταυτὶ 3 γὰρ 
ὀγπουϑεν ἀλλήλων εἰσὶν ἀδελφα" ὅϑεν κἀπὶ τοῖς vg» &- 
δον, xam τοῖς ἐξωϑεν ἔστιν εὑρεῖν παροιμιασταῖς 4 οὐκ 
oliyag xol γνώμας xal ὑποϑῆκας καὶ “ἀποφϑέγματα. Ταῖς 
μὲν οὖν παροιμέαις τέλος ἐπιϑεὶρ, ᾧ καὶ ὑπεσχέϑη, ἐξέ-- 
δοτο τὰ λοιπὰ δὲ καταλιπὼν, ἑτέραις φροντίσιν ἀσχολη-- 

δεῖς, xoi y00q ἀνηκέστῳ περιτεεσὼν ; συμπεφυρμένα καὶ 
ὕταχτα "xol ἵν᾽ εἴπω κατ᾽ “Αναξαγόραν, πανϑ᾽ ὁμοῦ 

Ἰφήματα, νοῦ τινος δεόμενα, ἐξ ἀταξίας εἰς τάξιν παρα-- 

1) Pro τὴν Ἰωνιὰν ἀνατίϑησι, 5) Laur. ταῦτα. Omisso δή. 
Ut est in Moscovensi, Laur. ha- | zov3ev. 
bet: σὺν Θεῷ εὐτυχεῖν. A) παροι μειασταῖς Laur. Apogr. 
" Γέσπαρ: Laur. Fr «στεορεϊ Dresd. “παροιμίας, αἷς. 
Mose. 

1 
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γαγεῖν, vov βίον μετήλλαξεν οἷον τι οὐκ ἐῤῥδαμένον ἀλλ᾽ ἀῤ-- 
- € , € jJ c “ 2  γὙὺ).5 ἢ 

ῥαφαον ὑποδημα, ὡς αλλὸος τις Ἰστιαῖος “ρισταγορ αφεὶς 
^ - , T 

ὑποδησασϑαι 5. ἐγὼ δὲ ταῦτα διαδεξαμενος καὶ τοῖς πα-- 
τρικοῖς 9 ἱδρῶσι συγκαταμίξας τοὺς ἐμαυτοῦ, τέλος ξὺν 

- 9» ^» ) , HN JI 3 ! Ns 
ϑεῷ τῷ ἔργῳ ἐπέϑηχα. ἐξ' ἀταξίας εἰς ταξιν παραγαγων, 

. 4 pe ? “4 ^» À $ M 

καὶ πρὸς τοῖς ἐκείνου πάμπολλα, οὐχ ὅτι τῶν ibo, ἀλλὰ 
^Y Y ^! ᾿ * e 

καὶ τῶν ἔσω σοφῶν ξυναγγοχως 7 καὶ ταῖς παροιμέαις ξυν-- 
« et [] - “4 , 

τεταχως, ἅπερ, εἴπερ τῶν ἐχδίνου παρευρημένων ἀρχαιο-- 
/ mE . , ^^ 

τερα λέγοιμ᾽ ἂν εἶναι xal ὡράιότερα, θαῤῥῶν ἂν εἴποιμι 
,, ' 3. , , y € J- 

ταληϑές.  Tovrov δέ μοι γέγονεν αἴτιος O λογιωτατος 
“:Ν , ' € , c » , - € ! 
«vno, Ιωαννης 0 -[duoxcQug, 0 vov γένους τῶν Ἑλληγων 

4 t , ^" ^ 

ἐπισημότατος, Og γδῇ τὰς τῶν παλαιῶν ἐχείνων xol μα- 
: j J ?.6N, » T 2 et C ? €. »ν 

καρίων βίβλους αὐδρῶν, wv ovy Ort ye oí xc9 ημᾶς,. 
» " 4^. c ν εν ἢ “ΟἿ M » M 
ἀλλὰ καὶ οἱ πολλῷ υμῶν πρότεροι ovà. Ἰσως rótcav τὰ 

, . Li ^ et ^ 

ὑνόματα, μὴ ἵὕτι ye và συγγράμματα, τὰς μὲν ὅποι γῆς 
-ὦ“" , ^ , 

τῷ χρόνῳ χρυβείσας, τὰς δ᾽ ἡμιβρωτους σησὶ xci XOVLGL 

᾿ γενομένας, πότοις οὐκ ὀλίγοις τοῖς ἑξαυτὸῦ xol ἀναλωμα-- 
. » , 

σιν οὐκ εὐχαταφρογήτοις TOU γενναιοτάτου xol σπτεριφανε-- 
. ^ E , 

στάτου πατρὸς τῆς ὑμετέρας παναγιότητος £v Φλωρεντίᾳ 
Lj j 4 - 

ye ἀνεσωσατο᾽ ὕπου τὰς μὲν ἐχγράφων ἔγω ὃ Πέτρῳ τῷ 
^r ! ^. 

μεγαλοπρεπεῖ καὶ γενναίῳ συγγόνῳ τῆς δεσποτείας σοῦ, 
τὰς πλείους γὰρ ἐκείνων δι᾽ ἐμοῦ ἀνεχαίνισε, τοῦ ἀοιδί-- 

μου ióre morpog ὑμῶν πρὸ ὀλίγου εἰς χοροστασίας ἀγί-- 
ὼν ἀποιχομένου, τὰς δὲ μετιῶν κατὰ δύναμιν ἡμετέραν 

ἐρανιζαμὴν καὶ ἀγελεγόμην τὰ κάλλιστα, ὡς αἵ μέλισσαι 
LO ? , ΠΝ ? , , . € , ' τῶν ανϑέων τὰ ευωδέστατα τὲ xol ὡραιότατα. — EtÀxvoe 

v 5) :Mosc. μετήλλαξεν, Mora» | ex Herod. VI. 4. Ὁ δὲ Moragfe- 
γόρ᾽ ἀφεὶς ὑποδήσασϑὰε οὐκ. ἐῤ-- νης ὁρέων αὐτὸν τεχνάξοντα, εἶπε, 
δαμμένον., ἀλλ᾽ ἄῤαφον τὸ óno- εἰδὼς τὴν ὀτρεκίην τῆς ἀποστά- 
δημα." ΑἸ ad proverbium, σεος᾽ οὕτω τοι, Ἱστιαῖε, ἔχει 
quod sub litt. z. μετὰ τοῦ O.| κατὰ ταῦτα τὰ πρήγματα" τοῦτο 
exprimitur, brevius inter παροι-- .| ró ὑπόδημα ἔῤδῥαψας μὲν oc, óne- 
μίας aliquot in Cod. Laur. Plut.  δήσατο- δὲ Mgirreydons. 
ΨΉΗΙ. Cod. 24. Παρὰ τοῦτο τὸ 6) Ápogr. Dresd. ἰατρεκοῖς. 

ὑπόδημα ἔῤῥαψεμὲν Ἱστιαῖος, ὕπε- | .7) Laur. et Mosc. Sura geo gels. 
δύσατο δ᾽ ““φισταγόρας. Sumtum 8) ἐγὼ Laur. om. 

| t 
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A 

γὰρ χἀμὲ τότ᾽ ἐν Φλωρεκτίᾳ διὰ τοῦ σοφωτάτου 7[acxa-— 
Quo 0 φιλέλλην ἐκεῖνος καὶ μεγαλόνους “αυρέντιος, τὸ 

ἄχρον τῆς τῶν Φλωρεντέων γερουσίας ἀωτόν τε καὶ κλέος, 
ὕπου καὶ τὴν σὴν ἔγνων μακαριότητα 5. Πότε δὴ πότε 
τοῦτ᾽ ἦν; ὅτε xol ϑυμέλην ὡς ἐν GÀÀotg:  dO5voug ἐν τῇ 
πολυτελεῖ σου οἰκίᾳ τῷ “Ἀριστοφάνους πλούτῳ παρε- 
ὑχευάχξις λαμπρῶς. Τὸ μὲν οὖν βιβλίον *?, παναγιώτατε 
δέσποτα, πέρας ἤδη δεξάμενον πέμπεταί σοι τῷ 'σοφω-- 
wr) ye ἀρχιποίμενι, οἷόν vu δῶρον ἀμοιβαῖαν τῆς va 
ἑὐγοίας, ἣν ὃ μεγαλοπρετεέστατος Πέτρος καὶ γενναιότατός 
0» ὑμαίμων £y. Φλωρεντίᾳ μοι ἐνεδείξατο καὶ ἥν ἡ ὑμε.-- 
τέρα 1" παναγειότης ἐκ πατέρων σώζει πϑρὶ Tov." E Ἕλληνα 
loy» σπουδήν " σὺ δ᾽ αὐτὸς, παγαγιώτατε χύριδ, εὺ.-- 
panic ὑποδέξαιο, καὶ χάριν ἀνειπαράσχοις οὐχ ὅπως ἐμοὶ, 
ἀϊλὰ καὶ παντὲ τῷ γένει τῷ ἡμετέρῳ, καμφὶ 3 μιὲν γράμ-- 
μασιν ἀποστολικοῖς ἀντικαταπέμψαις τὴν εὐλογίαν σου͵ 
Xi πρὸ τοῦ ἐλϑεῖν καὶ σωματικῶς προσκυνῆσαι͵ τὴν δε-- 
ὑποτείαν σου. Προσεκύνησα γὰρ τότε σερῶτον ἀκούσας 
fira σε τῆς ἄχρας ἀρχῆς, καί ἡσασάμην τοὺς ἀχραν-- 

ς σου πόδας πνευματῖκῶς μετὰ πάντων ᾿ Κρητῶν, οἵ 
χα συνησϑημέν coL καὶ συνηυφράνϑημεν "4 ὁμοϑυμαϑὸν, 
Ta καλὰ τὸ καὶ ἀγαϑὰ λογισάμενοι τὸν ϑεὸν διὰ τῆς 
πωυγιότητός σου τὸ πολύπογον γένος Ἕλληνων ποιήσειν 
ἰδεῖν 15, ἔχομεν δ᾽ ἔξαρχον τῆς εὖ φροσύνης '5 xol ϑυ- 
μηδίας Je ταυτησὶ Ἰωάννην τὸν 7 “Ἄαντον, τὸν αἰδεσι.- 
υὐτατον τῆς Κρήτης ἐπίσκοπον *?, τὸν Ἑνετοῖς ἰσότιμον 
ἐπατρίδην, τὸν ἐξ ἀγαϑῶν ἀγαϑῶν, τὸν καλὸν τὴν γνώ-- 

3) Laur. σεαναγεότη τα- |o ros Ἑλληνων λογισάμενοι τὸν ϑεὸν 
» Mosc. et Laur. βυβλίον. | διὰ σοῦ ποιήσειν ἐδεῖν. 
11) Laur. σή. (2) Apogr. Dresd. σπουδῆς. εἰ εὐφροσύνης Mosc. χορείας 

135) Apogr. Dresd. iot. 
14) Ápogr. Dresd. συνευφράν- 

ὅγμεν, Laur. συνηυφ. 18) Laur. ἀρχιεπίσκοπο», τὸν 
15) Mosc. τὸ πολύποκον γέ- | ἰσότεμοκ "Erverois. 

- » 4 * 

17) vov Laur. om. 

- 
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μὴν καὶ ἄριστον ἐν ταῖς πράξεσιν * 0e ποῖον εἶδος ἀγαλ- 

λιάσεως τότε καὶ εὐφροσύνης οὐκ ἐνεδείξατο ἔνδον χαὶ 
ἔξω τῆς αὐτοῦ μητροπὸλ eus , πυρσοὺς μυρίους ἐν τοῖς 

' χῳδωνεῶσιν ἀνῆψε, κώδωνας ἐχεῖν τοῖς ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο τξ-- 

φαγμένοις ἐς ὀγδύην ἀδιαλείπτως προσέταξε 53, - λιτα- 

víag ποιεῖν £y"? ἡμέραις ὅλαις ὀχτὼ δὺκ ἐπαύσατο, Γραι- 
κῶν καὶ “ατίνων ἱερέων xol ἱερομονάχων “" συνηθϑροισμέ-- 
νων ὁμοῦ καὶ τὸ ϑεῖον ἐχλιπαρούντων "" τὴν σὴν μαχα- 

| quota ἐπαπολαύειν καὶ ὑγείας σωματικῆς εἰς κυβέρνησιν 
τοῦ χριστωνύμου λαοῦ. ᾿,41λλ᾽ ἐμὲ μὲν, ὡς ἔφην, ἐφο-- 
διασαις "3 τῇ εὐλογίᾳ σου, ἐκείνῳ δὲ γένοιο πρὸς ϑεοῦ "" 
“«τανάριστε ἀρχιποίμην, ἀντιλήπτωρ καὶ βοηϑὸς καὶ τὸ νῦν 
εἶναι τελέσαις αὐτῷ τὸ ποϑούμενον "5" νῦν γὰρ οὐκ ἔστιν ἔτι" 

τοῦ μέλλειν καιρὸς, ἀνάστηϑε τοίνυν, ἀνάσετηϑι, ὦ μακαριω- 
τατε 7, ἔξιϑι, ἀνάλαβε κατὰ βαρβάρων ἀϑέων τὸ σταυρικὸν 
τρόπαιον, ἐκκάλεσον τοὺς ἡγεμόνας τῶν Εὐρωπαίων, ὀψὲ 
γοῦν κατὰ τῶν Τεύχρων αστρατεύσασϑαι, ὧν εἴγε καὶ δύο, 
μόνον οἱ μέγεστοι συμφωνήσωσι 95 καὶ τοῖς γενναιοτάτοις 
καὶ μεγαλοψύχοις. Ἑνετοῖς ξυμμαχήσωσι, πᾶσαν τὴν ? 17ε- 
μὸνίαν τῶν Τεύκρων καὶ δύναμιν καταστρέψουσιν. ᾿ἅπο- 
δος οὖν ?? τὸ πανταχοῦ διεσπαρμένον γένος ἡμῶν τῇ πα- 

τρίδι, τὸ ποτὲ μὲν ὑψηλότατον καὶ σοφώτατον, νῦν δ᾽ 
ἐξουϑενημένον οἴμοι 39 xol ταπεινότατον᾽ νόμισον γῖν 

ἀκούειν τῶν Ἑλλήνων βοώντων καὶ πρὸς ἐλευϑερίαν ἐχ- 
καλουμένων ?* σὲ τὸν κράτιστον ἀρχιποίμενα" δεῖξον καὶ 
ἐν Ἰταλίᾳ Ἕλληνας ἰταλίζοντας, καὶ ἐν Ἑλλάδι Ἰταλοῖς 

19) xujduvas ἡχεῖν — --- ἀδιαῖ. 25) Apogr. Dresd. προϑυ- 

προσέταξε Moscov. om. ' [| uo/uevor. . 
20) ἐν Laur. 29* Mosc. 26) ἔτι Laur. om. Pro μελ- 

21) pro iegrcor καὶ tego uova yov | 4e apogr. Dresd. μέλειν. 
Laur. habet παντὸς TOU κλήρου. 27) τοίν Uv , ἀνάσεηϑε, ὦ, μα- 

45) Laur. Fxàitagolrros τὴν καριώτατε Laur. om. 

σὴ» pax. xat ὑγείας ἐπαπολαύειν. 98) Laur. $ Ξυμφωνηήσωσι. 

25) Laur. ἐφοδιάσαις, ὥς προ- 99) οὖν Laur. om. 

ἐφη».. 50) οἵμοιε Laur. om. 
28) πρὸ; ϑεοῦ Laur. om. , | 51) Laur. ἐπεκχυλου μένων, 



ἐϊληνίξοντας" ἑκατέρους ἀρίστους ἑκατέραιν ταῖν γλώνταιν, —- 
οἵ σὲ xoà ὑμνήσουσι λόγοις καὶ ἐπαινέσουσιν ἐγκωμίοις 
τὴν ἀληϑῇ σου σοφίαν, τὴν ἀρίστην gov φρύνησιν, τὴν 
τῆς ἀληϑείας τιμὴν, τὸ ἱλαρὸν σου καὶ κοσμιον καὶ φι-- 
λάνϑρωπον, τὸ ἐλευϑέριον τῆς οὐρανίου σου καὶ μεγαλό-- 
yov ψυχῆς" ἀλλά τε πολλὰ ?* καὶ ἀγαθὰ, καὶ τοῖς χρῇ-- 
Lovgt τὴν &mapxete», 0 σοι μεγίστην δόξαν εἰς τὸν ἐσομε-- 
yov σώσει, καὶ ἀπαϑανατίσει τὴν μνήμην παιδὸς δεχομέ-- 
γον παρὰ πατρός. lMerenéuwoig δὲ κἀμὲ τὸν ἐλάχιστον 
τῆς 533. ΙΜονεμβασίας ἀρχιεπίσκοπον, τὸν ?* ἀδίκως καὶ 
ἀχρίξτως παρ᾽ ἀνδρὸς Κρητὸς ἐν Ῥώμῃ καὶ ταῦτα δια-- 
γοντος, ὅπου δεῖ μάλιστα τὴν ἀλήϑειαν σώξεσϑαι, ἀπο-- 
γυμνωϑέντα τοῦ ἀξιώματος, ἵνα καὶ πρώην διάκονος ὧν 

ὑπηρετήσας ἐν Φλωρεντίῳ Πέτρῳ τῷ ἀοιδίμῳ συγγόνῳ τῆς 
δεσποτείας σου ὑπηρετήσω καὶ ἐν Ῥωμῃ τῷ ϑειοτάτῃ σου 
καὶ ἱερᾷ κεφαλῇ , ἢ βίον ἄλυπον τῇδε τὸ ϑεῖον καὶ ἐπι-- 
μήκιστον σὺν ὑγείᾳ καὶ εὐεξίᾳ, καχεῖ μετὰ τῶν πρώτων 
ἀνδρῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων. τὴν ἀγήφω καὶ μακαρίαν 
δοίη ζωήν. ᾿Αλλὰ σοὶ μὲν τῷ παναγιωτάτῳ μοι πατρὶ καὶ 

χυρίῳ κυρίῳ πάλιν καὶ πολλάκις πολλὰ τὰ ἔτη καὶ πᾶσα 
ἐν ϑεῷ εὐτυχία. Ἡμῖν 35 δὲ πολλὰς τῶν παροιμιῶν πρὸς 

ταῖς τοῦ πατρὸς ξυναγηοχόσι 535, καὶ σὺν ἐκείναις ξυντε-- 

ταχόύσιν, ἵνα μὴ vig ἡμῶν ἐπιλάβοιτο, ὡς μὴ συναγωγὴν 
παροιμιῶν ποιουμένων τὴν παροιμίαν ὁριζομένων, ἢ δὴ 
καὶ ὁ σοφὸς Κικέρων ἐπελάβετο Παναιτίου, Ῥωμαῖος “Ελ-- 
ληνος, συγγεγραφότος μὲν περὶ τοῦ καϑήκοντος, τί δὲ ὃν 
ἔστιν 37, οὐδαμοῦ εἰπόντος αὐτῷ τοῦ συγγράμματος, ὄρι-- 
στέον ἂν εἴη τὴν παροιμίαν, ἢ λαβόντες -ἄνωϑεν ἔχομεν. 

52) Laur. ἄλλα τε πολλά τε 55) Moscov. ἡμῖν δ᾽ ἵνα μὴ 
eei dy. τις Omnissis reliquis. 

35) τῆς Moscov. om. 36) Laur. ξυναγηω χύσι 
54) τὸν ἀδίκως καὶ ἀκρίτως — .57) ὄν ἔστιν Àchill. Tat. V. 

— τοῦ ἀξιώματος Moscov. om. | 10. ἀσμένως δὲ, ὅποι ποτ᾽ ἄν 

Ἂν eodem post πρωην verba: ὦσιν ὄντες, μάϑωσι τὴν ἐγγύην, 007 | , Αἱ » Τὴ» fyy 
διάκονος ὧν absunt, καὶ ἀφίξονται᾽ ubi vide notam 
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Ilogota τοίνυν ἐστὶ λόγος émixeAemrum τὸ σαφὲς 
ἀσάφείᾳ, ἢ δι᾿ ἀισϑητῶν. πραγμάτων, ᾿ημαένων πράγματα 

νοητὰ, ἢ ἐπικεκρυμμένως τὴν ἀλχϑειαν ἐπεμφαίνων, καὶ ἔτε 
τόνδε τὸν τρύπον.᾿ Παροιμία ἐατὶ διήγημα παροδικὸν, ἢ 
ῥῆμα. τετρεμμένον ἐν τῇ χρῆσϑι τῶν y8 πολλῶν, ἀπὸ τε 

μικρῶν τινων’ καὶ ὀλίγων ἐφ᾿ ὅμοια πλείω καὶ μείζω. HE- 
ταληφϑῆναι δυνάμενον" ἢ λόγος ἐπιτετηδευμένος τοῖς 
ἤϑεσι καὶ τῇ ἀνϑρωπίνῃ ζωῇ κατὰ và ἐϑὸς, τῶν ζωγντων᾽ 
καὶ ἔτι γε οὑτωσὶ. ΤΙαροιμία. ἐστὶ λόγος ὠφέλιμος ἤτοι 
βιωφελὴς ἐπικρύψει μετρίᾳ πολὺ τὸ χρήσιμον ἔχων ἐν 
ἑαυτῷ" 7 λόγος προτρεπεικὺς παρὰ πᾶσαν τοῦ βίου τὴν 
ὁδὸν χρησιμεύων" διαφέρει δὲ τοῦ αἴνου" ὅτι Ó μὸν αἷ-- 
νὸς ἐστι λόγος. μυϑιχὸς! ἐκφερόμενος ἀπὸ ἀλόγων ζώων ἢ 
φυτῶν πρὸς ἀνϑρώπων παραίνεσιν" ἢ λόγορ εὐκεικὸς, 
ἤτοι παραχλητικὸς ἐκ δημιουργημάτων καὶ καϑορϑωμά-- 
τῶν μνημογνευόμενος , ἢ παροιμέα ἐξηπλωμένη μετὰ δεη-- 
γήσεως ἀπαρτίζουσα τὸ νοούμενον, ἢ λόγος κατὰ ἀναπό-- 
λησιν μυϑικὴν ἀπὸ ἀλόγων ζώων ἢ φυτῶν πρὸς ἀνϑρώω-- 
στους εἰρημένος, ὡς φησι “ούκιος 58 Ταῤῥαιος ἐν τῷ πρώτῳ 

στερὶ παροιμιῶν, οἷον ἀπὸ μὲν ἀλόγων ζώων, ὡς πὰρ᾽ 
9 ΄ ri € ! 5 

᾿Ἀρχιλόχῳ 39" -,αἶνές sig ἀνθρώπων 008, ὥς ἀρ᾽ ἀλώπηξ 
καετὸς ξυνωνίην ὄϑεντο"" καὶ τὰ ἑξῆς. xol παάλινο, ἐρέω 

? € » y oe τ / 5 ? 03 421 *Y* ^5 » 

Tty Vui» αἰνὸν ὦ Κηρυδίκη αχνυμένη σκυτάλη, εἰν . éni— 
φέρει, »πέϑηκος ἤει ϑηρίὸν ὑποκχριϑεὶς μοῦνος ἀν᾽ ἔσχα-- 
sup, τῷ δ᾽ «p ἀλωπηξ κερθαλῆ συνήντετο πυχνὸν ἔχουσα 

γόον. Kol Ἡσίοδος 4" 

NU Uv δ᾽ αἶνον ᾿βασιλεῦσ᾽ ἐρέω νοέουσι καὶ αὐκοῖς, 
Qi à «n5 προσέειττεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον. 

Jacobsii: Boisson. ad 'Philostr. | Graec. Vol. II. p. 540. vers. 
p. 660. ad Eunap. P 557. 595. germ. 

59) Fragm. XXXVIII. ed. 
58) Eustath. ad. Il. .1: p. 855. | Gaisf. 

ed. Ron. ;4o/»i4oc ὃ Ταῤῥαῖος. 40) Fragm. XXXIX. 
quem sequitur Schoell litt. | — 41) "Eoy. 201. 

ἢ - N 
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vno δὲ φυτῶν, ὡς ἔχει τὸ τοῦ KoAAuueyov*?, ,ἀκουε δὴ 
M *Y » ' t ^. 5 T € ' 

τὸν αἶνον, ἐν xove TuoÀAq δαφνὴν ἐλαίᾳ νεῖκος οἱ παλαι 
“Δυδοὶ λέγουσι ϑέσϑαι᾽ ἡ δὲ παροιμέα τὴν ἀπὸ xtga- 
) t 2 Ν “ ? 355v» 3 , 43 T" v ἰαίον ἐστὶ τὸ χεῖρον ἀναφορὰν ἔχει, ἐνδέουσα 43 τοῦ αἵνου, 

' s 2 2 ΄ , ᾿ ! . T , ^ xai τὴν ἐξωϑεν ἐνδεχομένη μεταβασιν᾽ οἷον μένε βοῦς 
1 , . 4» . 4 * ! 5 

ποτὲ βοτανην" xol “χισσος μεν ἀνϑεστγρια. Ἐτυμολο-- 
^" hj 

γεῖται δὲ ὁ μὲν αἶκος παρὰ τὸ ἰαίνω τὸ πέμπω καὶ δια-- 
χέω  ἐαέίνεται γὰρ καὶ διαχέεται 3 ψυχὴ τῇ διηγήσει τῶν 
τοιώγδε λόγων᾽ ἴαινος xal ἄφαιρ ἡσει αἶνος, ὃ τὴν διάνοι-- 

αν ἰαίνων καὶ περιτέρπων 44) Ὅμηρος, ἰαίνεται δὲ φρένας 
, . ^v ^ ^" 400. Ἡ δὲ παροιμία éx' τῆς παρὰ προϑέσεως, x«l coU, 
τ 4 oluoc, ἡ ὁδὸς, παραοιμέα καὶ παροιμέα ἤτοι τὸ παροδικὸν 
τρίμμα τε καὶ διήγημα. Ἔν γὰρ τῇ ἀρχῇ ἔτι τῶν τρίβων 
* |! " i! * € ! 4 * ' ^» 

ἀσμων οὐσῶν διὰ τὸ τοὺς OÓtvOVrOg μὴ ἀποχάμνειν τῷ 
Li , Li ^ ^" ' 

4r γινώσκειν πόσον τῆς ὁδοῦ διηνυσαν, καὶ τέ λείπεται, 
5 4 . ' 

τῷ νῦν προσαγορευόμενα μίλια πρὸς Ῥιομαίων, τότε ση-- 
“- [] “ «- ,, 

μεῖα καλούμενα, οἱ παλαιοὶ κατὰ τινας Ἰῇς ὁδοῦ τοπους 
Yo; Li Li ! L-] 

ἐπέϑεσαν, καὶ τουτοις ἐπέγραφον τινὰ ζητήματα. Τοῦτο 
Ld , ^ , , δὲ ἐποίουν δυοῖν ἕνεκα 45, τοῦ τε γνωρίζειν τὸν ὁδεύ-- 

“. e 4 ^ , Ort« τῆς ὁδοῦ τὸ ποσὸν, καὶ τοῦ ἀναγινώσκοντα τὸ ἐπέ-- 
, ' 

"(nuu καὶ τὴν περὶ τουτου σαφηνειαν καταγιγνόμέενον 
οὔ καμάτου ἐπικουφίξεσϑαι. Περιέχει δὲ παίδευσιν 

rjv καὶ παϑῶν ἐπανόρϑωσιν, καὶ τῶν πραχτέων πυκνὰς 

ὑἱποϑήκας. Περὶ μὲν οὖν ἐτυμολογίας καὶ διαφορᾶς αἷ.- 
»0v καὶ παροιμίας, ἔτι τε περὶ τῶν ὅρων τοῖνδε αὐγῶν 
* " J. 

ἔχουσι φάναι καὶ ἄλλα, ἱκανά ye ὅμως εἰρημένα τοσάδε, 

42) Fragm. XCIII. ed. Ern. | 242? ἄλλος ἄλλω καρδίην i ἑαέγεται, 

43) Laur. ἐνδέουσαν. ubi Gaisf. et quos ille laudat, 
44) Árchil. Fragm. XXXIII. 45) Laur. ἕνεκεν. 
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1 ΝΙ1 A. 



Ἐπέγραμμα. 

Ἰωνιὰν κέχληκα τόνδε τὸν πόνον, 
Ῥώμης “ον πρόεδρε καὶ σοφῶν xAéog?* ' 
Σὺ δ᾽ οὖν τρύγησον τῶν ἴων, ὅσ᾽ ἂν ϑέλῃς, 

- Κρίνον, κρόκον, νάρκισσον, ϑύρσον ἢ ῥόδον. 

4) Pro σοφῶν κλέος Laur. . 3) Apogr. Dresd. ϑέλεις. 
xergiboyov τε. 

^ 



APXENIOY ΑΥ̓ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟῪ MONEMBAXLAX 

TOY 
AIIOXTO AIAOY.- 

Y " 

Ἰωνιειᾶς Συνϑήκης. 

10x? 
- —— b] - [ΓΝ 

τοῦ ἃ μετὰ τοῦ β στοιχείου. 

Αβυδηνῶν ἐπιφόρημα ** ἐπὶ τῶν ἀηδῶν εἴωϑε 
ταττεσϑαι" ἔϑος γὰρ ἦν τοῖς ᾿Αβυδηνοῖς μετὰ τὸ δεῖπνον 
χαὶ τὰς σπονδὰς προσάγειν τοὺς παῖδας τῶν τιτϑῶν volg - 
εὐωχουμένοις" κεχραγότων δὲ τῶν παίδων. καὶ ϑορύβου 
γενομένου ἀηδίαν πολλὴν εἶναι τοῖς δαιτυμόσιν. | 

"48vóog ἐστιν 3" ἐπὶ συκοφᾷντου. τάττεται, διὰ τὸ 
δυκεῖν συκοφάντας εἶναι τοὺς ᾿Αβυδηνούρ. 

᾿βασάνιστος ὃ ἄνϑρωπος εἶ" ἀγύμναστος ἢ 
ἀγεξέταστος, ἀδόκιμος. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς βασάνου, τῆς 
χρυσοχοϊκῇς λίϑου, ἐν ἢ δοκιμάζουσι τὸν χρυσόν. 

"4Bocvoc βίος 4" ὁ πολυτελής. “Αβρων γάρ τις 
ἐγένετο πλούσιος" ὅϑεν καὶ ἁβροδίαιτος δ΄ ταὐτὸν καὶ 

Σικελικὴ τράπεζα καὶ Συβαριτικὸς flog. 

1) Apost. Cent. I. 4. Macar.| 4) Apost. Cent. I. 4. Macat. 
Chrysoceph. brevius, ut solet: ἐπὶ τῶν πολυτελῶν τοιοῦτος γὰρ 
ἐπὶ τῶν ἀηδῶν καὶ ὀχληρῶν.᾽ ὁ "4Booy, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἁβρὸς 

4) Ἀροϑῖ. Cent. ἴ. 2. Ofr.| xoi ἁβροδίαιτος. 

Bernhardy Synt. Gr. p. 47. 5) Àesch. Pers. 41. ἁβροδιαίτων 
5) Àpost. Cent. I. 5. δ᾽ ἕπεται dvd ὄχλος, ubi Blomf. 

o * 



Τὸ α uera τοῦ ». 

.dyagd» ϑαλασσα" * ἐπὶ πολλῶν ἀγαθῶν καὶ 
μεγάλων τασσεται" λέγεται δὲ καὶ ἀγαθῶν πόντος, xol 
ἀγαϑῶν σωρός ?. | 

“- Ἢ - 

᾿Δγαϑῶν μυρμηκιά 3") ἐπὶ πλήϑους εὐδαιμονίας, διὰ 
^ (t 

τὸ ἐνεργὸν xal πολύμοχϑον τῶν μυρμήκων" φασὶ δὲ ^ 
αὐτοὺς τὴν ἑαυτῶν γεωργίαν ἐργαζεσϑαι σκολιωτατην, 
τοῖς ἐπιβουλεύουσι σφίσιν 5 τῶν ϑηρίων τὴν πάροδον 
δύσπορον, 7 καὶ παντελῶς ἄπορον ἀποφαίνοντας᾽ τὴν δὲ 

« e ἃ . - : 

γῆν, ἣν ἐξορύττουσιν, ἀλλὰ xol ταύτην ὑπὲρ τοῦ στομίου 
περιβαλόντες, οἱονεὶ τείχη τινὰ ἐργάζονται, ὡς" μὴ τὸ 
vó 545 O0 — | 94 $ àv , LY , λέ 
υδῶωρ, τὸ ἐξ ουρανοῦ καταϑέον, ἐπικλυσαν avrovg ἀπολέσῃ. 
€ N ὃ ») , 4 6 * ? 3 λλ ' À 4 ᾿ ἱμασιὰς δέ τινας ἀπειργούσας 9 ἀπ᾽ ἀλλήλων τοὺς χη-- 
ραμοὺς διασχίζουσιν" εἶεν δ᾽ ἂν οἱ χῶροι τρεῖς, καὶ τὸν 
μὲν ἀποφαίνουσιν ὅσον ἀνδρῶν εἶναι, ἐν «p διαιτῶνται οὗ 
*! 3c B , 4 et « . ? “- ^ . 4 4 e » 

αὐῤύενες, xal 0goy σὺν αὐτοῖς ϑῆλυ" τὸν δὲ trégov, ἔνϑα 
ἀποτίκτουσι κύουσαι μύρμηκες, οἱονεὶ γυναικῶνα " τρέτον 

, Y , ᾿ - 

δ΄. ἕτερον ϑησαυρὸν «e xol σιῤῥὸν 7 ἀποκρίνουσι τοῖς 

Ταῖ. VI. 4. ubi Jacobs. cfr. ib. 
€. 12. — Laur. σορός. 

5) Apost. Cent. I. 8. Cfr. 
Theodor. Hyrtac. in Boisson. 
Anecd. I. p. 2354. καὶ. uvpnpxia 

1). Apost. Cent. I. 5. Macar. 
ἀγαθῶν μυρμηκιὰ, ἐπὶ πλήϑους 
εὐδαιμονίας, et paullo ante: 
ἀγαθῶν σωρὸς, ἐπὶ πολλῆς εὐ- 
δαιμονίας, et: ἀγαθῶν ϑαλασσα 
πὶ πλήϑους ἀγαϑῶν. Voces 3d- 
λασσα. πόντος. πέλαγο;, κλύδων 
ad significandam rei alicujus 
snagnitudinem frequenter usur- 
antur: καχῶ» “πέλαγος Eur. 

Suppl. 854. xivóerv πολεμίων 
lphig. T. 316. κλύδων ᾿δορὸς 

Suppl. 484. Geb ra στρατοῦ Iphig. 

T. 4457. πλείογε κλύδωνι κακῶν 
βεβυϑισμέγοι Heliod. Aethiop. II. 
47. Cfr. Dóderl, ad. Soph. Oed. 
Col. 659. 

2) σωρὸς χρημάτων Aristoph. 
Plut. 269, σωρὸς ἠγαϑὼν Achil. | 

- 

τις ἀτεχνῶς ἣν ἀγαϑῶν. 
— à) Ápost. Cent. ἢ 8. Hic ]ο- 
cus totus est expressus ex Ael. 
Hist. Anim. L. VI. c. 45. Math. 

5) σφίσι Laur. 
6) διειργούσας Laur. 
7) Male Apostol. σωρὸν, cfr. 

Demost. de Cherson. p. 101. 

ὑπὲρ δὲ τῶν μελινῶν xoi τῶν 
4 -- -- “ “«- , 

᾿ἀλυρῶν τῶν ἐν τοῖς Θραχίοις ai— 
ooig ἐν τῷ βαράϑρ.» χεεμάζεεν. 
Julian, Ep. 55. in. ài» Θρῴάκχῃ 
διάγειν. μέση, καὶ τοῖς ἐνταῦϑα 
σιμοῖς ἐγχειμάζειγ. De foveig 



- 

ἡϑροισμένοις σπέρμασιν" οἱ δὲ μύρμηκες ὡσπεροῦν ἐπι-- 
στίσασϑαι προϊόντες τοῖς μεγίστοις ἕπονται" οἱ δὲ ἄγουσι 
σιρατηγῶν δίκην, καὶ εἰς τὰ Anie ἐλϑόντες, 0i μὲν Ett 
γεαροὶ τὴν καλάμην ὑφεστᾶσιν, οἱ δὲ ἡγεμόνες ἀνέρπουσι, 
χαὶ τοὺς καλουμένους οὐραχοὺς τῶν καρπίμων διατρα-- 
Jis τῷ δήμῳ τῷ κάτω ῥίπτουσιν" οἱ δὲ περιελϑόντες 
τοὺς μὲν ἀϑέρας ἀποχόπτουσιν᾽ ἐκλέπουσι δὲ τὰς τὸν 
πυρὸν στεγούσας καὶ περιαμπεχοῦσας ϑυλαχίδας, καὶ μήτε 

ἀλοητοῦ δεόμενοι, μῆτε ἀνδρῶν λικμῆσαι δυναμένων, μήτε 

μὴν ἐ; ἐπειγομένων πνευμάτων ἀποκρῖναι καὶ διασεῖσαι τὰς 
poc" xal τὸν καρπὸν ἀνϑρώπων ἀρούντων τε καὶ σπει-- 
θύντων τροφὰς ἔχουσι, καὶ τοὺς τεϑνεῶτας δὲ μύρμηκας 

οἷ προσήκοντες ἐν ταῖς τῶν πυρῶν κηδεύουσι ϑυλακίσιν 9, 

ὃς πατέρας 7) πᾶν τὸ φίλιον ἐν ταῖς ? σοροῖς oL ἄνϑρω- 
πο, Φασὶ δὲ αὐτοὺς, ὡς ἐν τοῖς πανσελήνοις οὐδὲ γύ-- 

σῖωῃ βλακεύουσιν, οὐδὲ ἐλιννύουσιν, ἀλλ᾽ ἔχονται τῆς 
σπουδῆς, à ἄνϑρωποι, μυρίας προφάσεις καὶ σκήψεις εἰς 
τὴ ὑᾳστωνεύεσϑαι ἐπινοθῦντες. 

4yá o ovog αὔλησις 19. ἡ μήτε χαλαρὰ, μήτε 
mum, ἀλλ᾽ εὔκρατος καὶ ἡδίστη, μαλακὴ xal ἐχλελυμένη, 

ἀπὸ 4ya.9cvog αὐλητοῦ" οὗτος ἀγαϑὸς "" ἦν τὸν τρόπον 

χαὶ ποϑεινὸς τ τοῖς φίλοις" ἐκωμῳδεῖτο δὲ εἰς ϑηλύτητα. 

"ya 97 μάξα 12 μετ' &Qvov'* ἐπὶ τῶν τὰ δεύ-- 
id τισι διδόντων" ὁμοία τῇ 4ἐχεται καὶ βῶλον ἀλήτης. 

᾿4γαϑὸς "3 Ψάλτης, ἀγαϑὸς ζωμοποιός" ὡς 
οὐδὲν, διάφορον ἡ δι ὀργάνων φωνὴ ἡδονὴν ἐμποιεῖ τῆς 
* ὄψων καὶ ξώμοῦ σκευασίας. . Ἀρχίδαμος γὰρ, ὁ Ζευ-- 

ἵππου πρὸς τὸν συνιστάντα, ψαλτην καὶ εἰπόντα ; ovrog 
ἰγαϑὺς ψάλτης égrlv, εἶπε, παρ᾽ ἡμῖν δέ ye ovrog ἀγα-- 

δὲ feras captandas Long. Past.| 10) Apost. Cent. I. 9. 
P. 19. ubi Villois. 11) Aristoph. Ban. 84. 
8) Apogr. Dresd. ϑηλακίσ. | 192) Apost. Cent. I. 40. Ma- 
9) Codd. roi; σοροῖς (Apost. car. ἀγαϑὴ καὶ μάζα μετ ἄρτον᾽ 

"uoig). 8464. φρασὶ δὲ αὐτοὺς — | ἐπὶ τῶν τὰ δευτερεῖά τ. ὃ. 
ἱπινοοῦντας Apost. adjecit. 15) Apost. Cent. 1. 41. 
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ϑὸς ζωμοποιὸς 

— 4d — ^" 

* πρὸς δὲ τὸν ἐπαινοῦντα χιϑαρῳδὸν καὶ 

ϑαυμάζοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὦ λῷστε, ἔφη, ποῖον 7ὲ- 

ας παρὰ σοῦ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδρασιν à ἔσται, ὅταν οὕτως 

ἐπαινῆς 7^; 
^ 

᾿“γαϑοῦ δαίμονος *5* ἔϑος εἶχον ol παλαιοὶ με-- 

τὰ τὸ δεῖπνον πίνειν ἀγαθοῦ δαίμονος, ἐπιῤῥοφοῦντες 
ἄχρατον" καὶ τοῦτο δὲ τρίτον" καὶ ἡμέραν δὲ τὴν δευτέ- 

e [i n ! “ 

αν τοῦ μηνὸς, οὕτως ἐκαλουν᾽ καὶ ἐν Θγβαις 5. ἦν ἡρῷον 
4 t 

ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
9 ^" 3 “- “, 

“γαϑὰ Κιλίκων "7 ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῶν οὐ προσγ-- 
, 

xOvtOY TLÀOUTOUVLO " προδότης γάρ τίς τῶν Κιλίχων, 

ἱμίλητον προδοὺς, ηὐποόρησεν" ὁμοία ταύτῃ καὶ ἡ" 44no 
γεχρῶν φορολογεῖ. 

᾿4γαϑῶν ἀγαϑίδες "8" ἐπὶ πρλλῶν ἀγαθῶν λέ- 
γεται. 

᾿γαμἐμνονοςϑυσία 19. ἐπὶ τῶν δυσπειϑῶν καὶ 
σκληρῶν᾽ ϑύοντος γὰρ "Ayauéuvovog ὁ βοῦς φυγὼν μό-- 

às ἐλήφϑη" ἢ ὕτι τὴν ἑαυτοῦ ἐβούλετο ᾿Αγαμέμνων ϑυ- 

σιάσαι ϑυγατέρα, ἢ δ᾽ ἔφυγεν. 

11) Apogr Dresd. ἐπαινεῖς. 
15) Apost. Cent. I. 42. Ari- 

stoph. Equ. 85. ἄκρατον. οἶνον 
ἀγαϑοῦ δαίμονος. ubi interpp. 

ibid. 106. οπονδὴν λαβὲ δὴ καὶ 
σπεῖσον ἀγαϑοῦ δαίμογος. Μαῖ. 
thaei laudat Aelianum Var. 
Hist. 1. 20. τὴν παρακειμένην 

ἀργυρᾶν τῷ .Ζ4Ζπολλωνι τρόπεζαν 
κελεύσας ἀφελεῖν (sc. Dionysius) 
ἀγαϑοῦ' ̓ δαίμονος τῷ ϑεῷ διδόν- 
τας πρόποσιν. 

16) Pausan. IX. 59, 5. 
17) Apost. Cent. I. 15. Ma- 

car. ἀγαϑὰ Κιλικίων᾽" λείπει τὸ 

ἔχει" προδότης γὰρ ó ΧΚιλικίων 
Μιιλήσιος᾽ καὶ προδοὺς ἸΗίλητον 
εὐπόρησεν. 

18) Apost. I. 417. Macar. 

ἀγαϑῶν ἀγαϑὰ καὶ ἀγαθῶν dya- 
ϑίδες ἐπὶ τῶν σφόδρα εὐδαιμο- 
γούντων. Laur. in sequentibus 
mutat proverbiorum ordinem. 
Ità enim sibi succedunt: 
9à Kilxev. .oyéAacrog σιέτρα. 

ἅγνότερος πηδαλίου. ἀγαϑῶν ἀγα- 
ϑίδες. ἁγνὴ γάμων. ἀγρὸς 5j πό- 
Atc. ἀγορὰ λύκιος. ἀγορὰ κερ- 

κώπων. ἀγυύῤδιός ἐστι. ἄγουσι» 
ἑορτῶν οἱ κλέπται. ἀγόμενος dic 

φρατόρων κύων. ἀγραπτότερος βα- 

τος αὖος (sic). ἀγεωμέτρητος μη- 

δείς. ἀγροῦ πηγή. ἀγρίπου dxap- 

πότερος. ἀγὼν οὐ δέχεται. ᾿23γα- 
péuvovog ϑυσία. :“γαμεμνόνειι 

» 
aya- 

φρέατα. ἀγαϑοὶ δ᾽ ἀριδάκρυες ἄ»- 
δρες. 

19) Apost. Gent. I. 52. Ma 
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4yapeuvóvaa φρέατα 39. ἐπὶ τῶν ἐλευϑερίων. 
“δγαμέμνων γὰρ παρὰ τὴν “Αὐλίδα καὶ τὴν ὅλην Ἑλ-- 
ἰάδα φρέατα ὥρυξεν. 

᾿4γαϑοὶ a δ᾽ ἀριδάκρυες ἄνδρες" ἐπὶ τῶν 
090p πρὸς ἔλεον βλεπόντων. 

"Aye, ?* δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήϑειαν xoovog. 

"Ayéro 33 ϑεὸς, οὐ γὰρ ἔχω δίχα τῶδ᾽ ἀείδειν" Καλ-- 
λιμάχου. - 

᾿“γέλαστος πέτρα ?** ἐπὶ τῶν λύπης προξένων" 
2. ) - * » Y 
ὅτ αὐτῆς yag ὅκαϑισεν, 

μήτηρ. 

ὅτε ἔζητει τὴν χύρην, ἡ 4΄η-- 

“Μγνὴ γάμων 25. ἐπὶ τῶν σωφρόνων γυναικῶν" εἰ-- 
φυγιχῶς δὲ καὶ ἐπὶ «dv μὴ σωφρόνων. 

Αγνότερος πηδαλίου 36. ἐπὶ τῶν ἁγνῶς βιοὺν-- 
ti" παρύσον ἐν ϑαλασσῃ ἐστὶν ἀεὶ τὸ πηδάλιον. 

yo ὃς. 3. πόλιες 27. ἐπὶ τῶν παρανομούντων" dni 

JRuOS*. ἀγῥὸν τὴν πόλιν ποιεῖς. | 

Δγορὰ λύκιος."8' ἐπὶ τῶν ταχέως πιπρασκομέ-- 
"w, ἐκ μεταφορᾶς τοῦ ζώου" ἁρπακτικὸν γάρ. 

3 ^ ^ Αγορὰ Κερκώπων 33" éni ἐῶν πονηρῶν καὶ xa— 
! «ud SUL * e 2.4 3.» ; χρηϑων " κχέρκωπες γὰρ τινες ἀπατεῶνες ἐγένοντο ἐν Ἐφέ-- 

ΟΥ̓, ἐπὶ τῶγ δυςπειϑῶν καὶ av- 
ὑποτάχτων, zhj κων γὰρ ἱστορεῖ, 

ὡς “ἀγαμέμγονος" ϑύοντος ἐν Τροίᾳ 
ἔφυγεν ὁ βοῦς καὶ μόλις ληφϑεὶς 
ἤχϑη. 

20) Apost. Cent. I. 55. 
?1) Apost, Cent. I. 51. Con- 

*ntit Macar. nisi quod δετεύν-- 
ἴον habet pro βλεπόντων. 

22) Hoc et sequens abest ab 
urentiano. 
25) Callim. Fr. 146. — Mose. 
* γὰρ ἐγὼ τῶν δ᾽ à; omisso δί- 
I*. — To" Bentl. scripsit, dor. 

» ΜῸ τρύτου. 

2Ἀ) Apost. Cent. I. 14. 
25) Apost. Cent. I. 48. - -Ma- 

car. ἁγνὴ γάμων, ὧς τὸ κανοῦν 
τῆς ϑεοῦ φέρειν" ἐπὶ τῶν σω- 
φρόνων etc. ut Arsenius, 

26) Apost. Cent. 1. 46. - Νία- 
car. ἐπὶ τῶν ἁγνῶς βεβιωπότων. 

27) Apost. Cent. I. 49. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἀταχτούντων. 

28) Apost. Cent. 1. 20. Ma. 
car. ix μεταφορᾶς τοῦ ζώου eto. 
omittit. - 

29) Apost. Cent. I. 21. Ma 
car. Kégxomtes γάρ τινες etc. 
omittit. . 



fe: 

60 , OL καὶ τὸν Δία ἐξαπατῆσαι πεπείρανται" 
ν . ! ^ 

λύκων δεκὰς, καὶ κρωβύλου ζεῦγος, 
/ * Ν 

M yovauy δορτὴν 39 of κλέπται" 

16 — 

€ » ' | 0u0l& 15, 

χαριεστατη . 
σύνταξις καὶ ἱκανῶς πετταιδευμένη χαᾳτὰ κωμῳδικὴν χά- 
ρεν" "λέγεται ἐπὶ τῶν ἀδεῶς κλεπτόντων, 

ΦΑγόμενος 5) διὰ φρατόρων κύων" 
ὅπου μὴ δεῖ εὑρισκομένων" 

€ LI ^ « 

ευρεϑείς τιμωρεῖται. 

γεωμέτρητος ? μῃδεὶς εἰσίτω" 

3 4 * ἐπὶ τῶν. 
; “ , J 

ἐν yàg τοῖς φράταρσι κύων 

ἀντὶ τοῦ 

ἄδικος καὶ ἄνισος" ἡ γὰρ γεωμετρία τὴν ἰσότητα καὶ τὴν 
δικαιοσύνην a ητεῖ. 

M yvanvóregog 33 βάτου αὔου" 
xal αὐθάδους τὸν τρόπον. 

ἐπὶ τοῦ ξηροῦ 
^ 

"d yglnnov ἀκαρπότερ, ας" 34 ἐπὶ τῶν ἀνωφρελῶν' 
ἔστι δὲ ἄγριππος 7 ἀγριελαία à ἢ δένδρον ἃ ἄκαρπον. 

“4γᾳφοίκου 35. μὴ καταφρόνει δήτορος" 
« 
vt0- 

τεϑικὴ , ὅτι μηδὲ τῶν εὐτελῶν «δεῖ καταφρονεῖν. 
᾿4γφοικὸς 36 εἶμι, τὴν σκάφην σκάφην λέγων. 
"y ooU πυγὴ" .37 ἐπὶ τῶν λιπαρῶς καὶ ἐπιμόνως. 

ζτινιδὴ 7 ἔργῳ προσκαϑημένων. 
᾿Αγύυῤδῥιὸς 38, ἐστε, 

50) Apost. Cent. I. 25. Apost. 
et Suidas, ex quo hausit Apost. 
ἑορτὴν, Codd. ἑορτῶν, quod re- 
scribendum videbatur Pantino. 

51) Apost. Cent. I. 24. Ma- 
. car. ἐπὶ τῶν ὅπου μὴ δεὶ εὕρι-- 

σχο μένων καὶ τιμωρου μένωμ᾽ πα- 
φόσον κύων εὑρισκόμενος ἐν φρά- 

zig: (sic) μαστιγοῦται. 
52) Apost. Cent. I. 25. 
53) Apost. Cent. I. 59. Ma- 

car. ἀγναπτύτατος βάτος αὖος" 

ἐπὶ τοῦ σχληροῦ καὶ αὐθάδους, 
$^) Apost. Gent. I. 57. Codd. 
(zov et ἀγριπος. 

b Aca, "Cent. I. »58. De. 

est- hoc prov. in Laur. Macar. |, 

τς ᾿ 
Προνόμου 3895 πώγων 

ἄγρ. μὴ καταφρ. éjrogos' ὅτι 
οὐδὲ τῶν εὖτ. Ó. x. 

56) Lucian. Jup. trag. c. 52. 
ἐγὼ γὰρ, ὡς Ó κωμικὸς ἔφη, ἄγφ: 
εἶμι, τὴν Gx. Ox. λέγων. e 
infra: Τὰ σῦκα σῦκα etc. 

57) Apost. Cent. I. 56. Lavr. 
et Mose. . πηγὴ. Recte Macar. 
ἀγροῦ .rvyj,.in alijs cum Árse: 

| nio consentiens, nisi quod ᾧ ᾧ- 
τινε οὖν " habet pro- ᾧτινιδὴ. 
Ad. rem cfr. Schneideri Lex. s. 
V. πυγή, €t Pantinum ad Apost. 

. $8) Apost. Cent. I. 22. Arist. 
Eccles. 102. “4γύξξιος γοῦν τὸν 

Προνύμου πώγων" ἔχων λέληϑε. 
39) Apost. babet Ifeveovó aov, 
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ἔχων" ἐπὶ τῶν φηνιζομένων 45 καὶ '᾿ὁπυιομένων" οὗτος 
M ψ 2 , 4 hy ^v - 

στρατηγὸς ἣν ἕν “ημνῳ καὶ τὸν μισϑὸν τῶν ποιητῶν 
! . ᾿ - 3 ὶ M , "ES: , wire" xol τρῶτος ἐχκλησιαστικὸν δέδωχεν" ὁ δὲ Iloo— 

uoc αὐλητὴς ἦν μέγαν ἔχων πωγωνα. 
Αγύυρτῃς el. 4' ἐπὶ τῶν ἔργον ποιουμένων περινο-- 

στεῖν τὰς ἀγυιὰς καὶ φλυαρίας συνείρειν" μητραγύρται δὲ 
οἱ τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν τῇ Péq αἀνακείμενοι, γοητειῶν καὶ 
güzQu» χατασκενασταὶ, οὖς καὶ γάλλους *"* καλοῦσιν, 
) * P »“-ῳ αποχύπους ὄντας τῶν γεννητικῶν μορίων, καὶ πρὸς τὰ 
ἀσχήμονα πάϑη ἑτοιμοτάτους. 

4yày» οὐ δέχεται σκήψεις" 43 ἐπὶ τῶν μηδὲν 
3 , OWeuévov εἰ σχηψαιντο. 

| 

Τὸ « μετὰ τοῦ Ó ^, 

Vide và Τέλληδος" ? ἐπὶ τῶν σκωπτικῶν" Τέλ-- 

quod Pantinus ex compendio 
Xribendi ortum esse censet. 
Vide quae diximus in epistola 
(erit. p. 53. not. 
40) Apost. ψηφιξζο μένων COT- 

rent Pantinus.. ὀπυιο μένων SCri- 
bere jubet Matthei: in Cod. 
Mosc. et in Apostolio ὀπυομέ-- 
γωγ, , ; ᾿ 

4) Abest hoc prov. ἃ Laur. 
42) Mosc. πιάλλους. Scriben- 

dum videtur γάλλους. Vide Phur- 
ut. de natura Deorum p. 147. 
Matth, ' 

43) Apost. Cent. I. 59. Ma- 
T. cy y πρόφασιν διαμένει. δῆ- 
loy, ἰ 

V ἀγιὸν οὗτος οὐκ ἢ;:δέξεται. 
Alciphr. I. 39. xai γὰρ οὐ φι- 

ri προφάσεις ἀγὼν, ubi Bergler. 
Plat. Cratyl. p. 421. d. οὔ μέν- 

ἴοι μοι δοκεὶ σιροιάσπεις «ó ἀγὼν 

δέχεσθαι, ubi Heind. Adjicio 
"a quaedam, quae Macarius 
"bit, proverbia: 

ristoph. Ach. 592. ὡς ox;- 

Myrvosi δ᾽ ἀράχνη παῖδας ὡς; 
παιδεύεται" 

Θρέψασα γὰρ τέϑνηκε πρὸς τοῦ. 
φιλτάτου. 

ἐπὶ τῶν xa9" ἑαυτῶν τι πραγ μᾶ-- 
τευομένων. -- yd» yop ov 
μέλοντος (sic) ἀϑλητοῦ μέ- 
νει ἀλκὴν᾽ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπερ- 
βάλλοντος. -- "dydÀuatTa'Exnd- 
τὴς ἐπὶ τῶν οἱςτισιοὺν ἀγαλ- 

λομένων. κύνας δὲ λίγει jj πα-- 
ροιμία. -α ᾿Αγρία μέλιττα" 
ἐπὶ τῶν σφόδρα πονηρῶν καὶ w- 

ὧν. 
1) Laur. hunc proverbiorum 

ordinem praebet: ἀδὲ ra T&4- 
Ados. δου πρωχτῷ. ἄδακρυς 
πόλεμος. ἀδεὲς δέος. ἀδράστεια 

νέμεσις. ἄδεις ἔχων. ἄδεις πρὸς 
μυρίνην. "48 dvidos κήπος. 'á δὲ 

χείρ. ἄδεις ᾿ ὥσπερ εἰς 41ῆλον.. 
ἀδελφὸς ἀνδρί. ἀδδηφόγον ὥρμα. 

4) Apost. Cent. I. 34. 7Τελ- 
ληγος δὲ nominátivum Τέλλην 
praebet. 'Similiter Macar. sub 

93 - 
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λης yap αὐλητὴς ἐγένετο , ὃς παίγνια κατέλιπε χάριν 
ἔχοντα. 

icüetg ἔχων 3" μάτην λέγων ληρεῖς. 

᾿δακρυς πόλεμος *' ἐπὶ τῶν ῥᾷστα καὶ παρ᾽ 
ἐλπίδᾳ τὰ πράγματα κατορϑούντων ᾿ χρησμὸς γὰρ ἐδόϑη 
«ακεδαιμονίοις. , ᾿ἄδακρυν ὃ μάχην νικῆσαι" ῦϑεν οὐδὲ εἷς 
τὸ τηνικαῦέξα τούτων ἀπέϑανε. 

“Διδου πρωχτῷ περιπέσῃς δ᾽ ἤγουν τελευτήσης. 

δράστεια Νέμεσις 7" ἐπὶ τῶν 'πρότερον μὲν £U— 
δαιμονησάντων, ὕστερον δὲ δυστυχησάντων" τῶν γὰρ ἔπι-- 
γόνων ὃ Θηβαίοις ἐπιστρατευσάντων, μόνοφ ΑΑἸϊγιαλεὺς. 
ἀπώλετο ᾿Αδράστου παῖς. 

ἀπὸ ᾿Αδράστου τινὸς βασιλέως ἔκ τινων μαντειῶν, ἱδρυ-- 

"Aio, δὲ λέχουσι τὴν ᾿“δρα--᾿ 
3 * HA - , - A » | 

στειαὰν εἶναι τὴν αὐτὴν τῇ Νεμέσει, λαβεῖν δὲ vovvouc 

σαμένον ἱερὸν Νεμέσεως, ὃ προσαγορευϑῆναι μετὰ ταῦτα 
“Αδραστείας, ὡς ̓Αντίμαχος ἐν τούτοις δηλοῖ. 

Ἔστι δέ τις Νέμεσις, μεγαλῃ. ϑεὺς, ἣ τάδε πᾶντα 
Πρὸς μακάρων ἔλαχεν 5, βωμὸν δὲ οἱ εἴσατο πρῶξος 

᾿Αδρηστος, ποταμοῖο παρὰ δόον «Αἰσήποιο; ' 

Ἔνϑα τετίμηταί τ καὶ ᾿Αδρήστεια καλεῖται. 
4ημήτριος δὲ ὃ Σκχήνιος ᾿““ρτεμίν φησιν εἶναι τὴν ““δρά-- ! 
στειαν, ὑπὸ ᾿Αδράστου τινὸς ἱδρυμένην... 

α μετὰ τοῦ i. ἂδε τὰ Τέλληνος᾽ 
ἐπὶ τῶν σκωπτιχῶν᾽ Τέλλην γὰρ 
ποιητὴς ὦν, μέλη κατέλιπε πλεί- 
στὴν χάριν ἔχοντα καὶ σκώμματα. 
.3) Apost. Cent. I. 41. 
'à) Apost. Cent. I. 38- Macar. 

ἐπὶ τῶν ἀκινδύνως τὰ πράγματα 
κατορϑούντων. 

, 5) Apogr. Dresd. ἄδακρυ. 
- 6) Apost. Cent, I. 55. Mosc. 

et Laur. «ποριπάσης᾽ ἤγουν μὴ 
τελευτήσῃς. 

7) Apost. Ι. 40. Macar. ἐπὶ 
τῶν πρότερον μὲν εὖδαι μονησαν- 

* 

των, dgzeo ὃ ᾿άδραστος, ὥστ. δὲ 

΄ 

δυστ. nihil amplius. 
lit. V. p., 151. 4. προςκυγῶ δὲ 
᾿Αδράστειαν. Lucian. Dial. mer. 
XII. For τις ϑεὸς ἡ 
καὶ τὰ τοιαῦτα ὁρᾷ. 

28. 
8) Laur. ἀπογόνων. Matth. no- 

tat: ,,vide Harpocrat. p. 5. ubi 
hic totus locus repenpitur. Adde 
Phurnut. p. 156. Schol. ad Sy- 
nes. περὶ ἔἐγυπνέων p. 110. :— 
γὰὲς διαφέρειν φασὶν x. τ. Δ. et 
quae vt docti notarunt ad He- 
syche in ἀδραστεία. » 

9) Mosc. et Laur. ἔλαχε. 

"oq 
, 

- ΝΣ 

Plat. Po- 

] “Α4δράστεια, | 
Conviv. c. 

ἀπείη δὲ xoi 5$ ᾿Αδράστεια.. 



19 

"Aüeàg "9 δέος δέδοικας" ἐλὶ τῶν ματὴν δε-- 

διύτων. 

Ἅιδεις 1a πρὸς μυρίγην" ̓ ἔϑος ἦν τὸν μὴ δυνά- 
μένον ἐν συμτσεοσίῳ ἄσαι,. δάφνης κλάδον ἢ μυρίνηρ λα-- 
Büvra πρὸς τοῦτον deu». 

'4ιδεις ὥσπερ ** eig 4ῆλον πλέωκ" 

φιληδόνων καὶ ἀφροντίστων:. 
᾿Αδελφὸς 5 ἀγδρὶ παρείη" ὅτι προτιμητέον 

τοὺς οἰκείους. | 
4 δὲ χεὶρ" τὰν χεῖρα γέζει "55. Ἐπιχάρμου τά-- 

πύφϑεχμα Y6 χαζὰ φιλαργύρων. 
᾿Αδδηφαγον ὃ ἅρμα 17- ἐπὶ τῶν γαστριμαργούντων * 

uj ἀδδηφάγος τριήρης, ἡ πολυτελῆς , καὶ ἀδδηφάγος 
λίχνος, xal ἀδδηφάγον πεντηκόντορον. Φίλιστος" λέγοιδν 
δ᾽ ἂν οὗτοι τὰς ἐνγτελομίσϑους καὶ πολλὰ ἀναλισκούσας * 

ἔθιχς δὲ ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἵππων τῶν τελείων καὶ aya 
γὐτῶν λέγεσϑαι , οἵτινες εἰώϑεσαν ἔδμεναι ἄδδην, κατὰ 
τὸν ποιητήν "ὃ, ᾿“Δλκαῖος δὲ ἐν τῇ κωμῳδοτραγῳδίᾳ τοὺς 
πότους λύχνους ἀδδηφαάγους εἶπε, καὶ ᾿Αριστοφάνης ἐν 
πφέλαις, οἴμοι, τέ γὰρ μοι τὸν πότην ἧπτες 19 λύχνον. 

" a 

ἐπὶ τῶν 

? , ^ e »" Αδωνεδος κῆπος 35, ἐπὶ τῶν ὀλιγοχρονίων καὶ 

10) Apost. Cent. I. 39. Ma- 
Gr.ddek; δέος " δήλη fj παροιμία. 

11) Apost. Cent. I. 42. Plut. 
Symposiac. X. 5. πρῶτον uv 
ἦδον ὁδὴν τοῦ ϑεοῦ κοινῶς ἅ- 
"üYTEG ja φωνῇ παιωνέξοντες, 
δεύτερον δ᾽ ἐφεξῆς ἑκάστῳ μυρ-- 
sims παραδεδομένης, ἣν αἴσακον, 
οἶμαι͵ διὰ τὸ ἄδειν τὸν δεξά- 
μέγον ἔχάλου»ν». 

12) Apost. Cent. I. A5. 
οἷν Apost. Cent. I. 46. Ma- 
car. ἀδελφὸς παρείη ὅτε προτι-- 
Μητέον τοὺς οἱχείους εἷς βοή- 
ϑειαν, Plat. Polit. II. p. 362. 

€. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ λεγό-- 
μενον, ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη" 

, 
-- 

ὥστε καὶ σὺ, εἴ τε 00e ἐλλείπει, 
ἐπάμυνε. ÁÀuctor proverbii non 
constat : scholiastes ex Od. 77. 97. 
Muret. ex Il. d». 308. derivat. 
4A) Apost. Cent. I. 44. 
45) νέζω pro γίπτω 'Farentino- 

rum esse grammatici falso di- 
cunt: Vid. Coray ad Heliod. II. 
pP. 85. 

16) τάἀάπόφϑ. Laur. 
Mosc. Ápost. 

17) Apost. Cent. I. 48—5t. 

18) Il. E. 203. p. 83. 
19) Mosc. eizre;. scribendum 

ἧπτες. OX Aristoph. Nub. 57. 
Matth. Laur. ἧπτες. 

20) Apost. Cent. I. 45. Plat. 

ἀπόφϑ.. 



ἀώρων, καὶ μὴ ἐῤῥιξωμένων᾽ ἐπειδὴ y γὰρ ὃ "tions, éQu- 
μενος ὧν, ὡς ὁ μῦϑος, τῆς «“φρὐδίτης, πρὸ ἥβης τελευ- 
τῷ, οἱ ταύτῃ ὀργιάζοντες κήπους εἰς ἀγγεῖα τινα φυτεὺ- 
οντες ἢ φυτεύουσαι, ταχέως ἐκείνων διὰ τὸ μη ἐῤῥιζω-: 
σϑαι μαραινομένων, ᾿Αδώνιδος αὐτοὺς ἐκάλουν. | 

Τὸ a μετὰ τοῦ & '. 7 

᾿Μετὸν ἵπτασϑαι διδάσκεις ἢ ἐπὶ τῶν ἐγχειοὶ 

ρούντων διδάσκειν τινὰς, ἃ ἐπίστανται ει μᾶλλον τῶν ϑελύν-" 

των διδάσκειν. " 

᾿Μετὸν κορώνη ἐρεσχελεῖ 5“ ἡ παροιμία σαφὴς,᾿ 
ταῖς γὰρ χορώναις ἔργον ἐστὶ τοὺς ἀετοὺς ἐρεσχελεῖν᾽ oi. 
δὲ ὑπερφρονοῦσιν αὐτῶν, καὶ ἐκείνας μὲν ἀπολείπουσι τὴν 
χάτω φέρεσθαι πτῆσιν, αὐτοὶ δὲ τὸν αἰϑέρα ὑψηλότερον 
ὕντα, τοῖς ὠκίστοις τέμνουσιν αὑτὸν πτεροῖς, οὐδέπου δε--᾿ 

ϑιότες" πῶς γὰρ ἂν τοῦτο εἴποι τις τὴν τῶν ἀετῶν ἀλκὴν. 
ἐπιστάμενος; ἀλλ᾽ ἰδίᾳ τινὶ μεγαλονοίᾳ ἐῶσιν ἐῤῥειν ἐχεί-- 

vag κατῶ. —— | 
. ' : , ' r 

"Aesóg ^ μυίας οὐ ϑηρεύει" καὶ τὸ ἀναπαλιν 
^ , ᾿ E ^ ^ 

ἐπὶ τῶν σμικρολογων᾽ λέγεται ἀετὸς 5 καὶ τῶν οἰκοδομη- 
, hj 4 j - 

ματῶν τὸ κατὰ τὸν ὄροφον, ὃ τινες ἀέτωμα καλοῦσιν. 

Phaedr. c. 61. ὃ νοῦν Ἔχων | σϑαι. 
ἀεὶ 4feovri γοι. 

ἀετὸν κορώνη ἐρεσχελεῖ. 
ψεωργὸς, ὧν σπερμάτων κήδοιτο 
καὶ ἔγκαρπα βούλοιτο γενέσϑαι, 
πότερα σπουδῇ ἄν ϑέρου; εἰς .4- 
δώνεδος κήπους. ἀρῶν, χαέροι 
ϑεωρῶν καλοὺς ἐν ἡ μέραισιν ὀκτὼ 
Tibet propri ubi Ast. Macar. 
abet proprium: ἀδύνατα η- 

φᾷς . ὃπὶ τῶν ἀδυνάτοις ἐπιχει-- 

ρούντων. 
4) Laur. hunc habet ordi- 

mem: ἀεὶ κολοιὸς παρὰ κολοιὸν. 

αἰεὶ τοῖς βεπροῖς. ἀεὶ γεωργὸς." ἀεὶ 
yes εὖ] τιίπτουσιν. ἀετὸν ἵπτα- 

ἀετὸς μυίας οὐ 

ϑηρεύει. ἀετὸς ἐν νεφέλαις. ἄε- 

τοῦ γῆρας. ἀετὸς ϑρίπας. dero; 
εἰς ϑήραν. ἀεί με τοιοῦτοι. ἀξὶ 

φέρει τι «Μιβύη. ἀετὸν κάνϑαρος 
μαιεύεται. 

2) Apost. Cent. I. 58. Macar. 
δήλη $ παροιμία. Vide Aelian. 
Hist. "Anim, XV. 25. Matth. 

5) Apost. Cent, I. 59. 
4) Apost. Cent. I. 61. 
5) Vide Pind. Ol. XIIL 9 

cum adnot. Bókh, 



i 

— ep — T 
3 ν 4 M $ » E " 6 
᾿Δριστοφανης ὄρνεσι, τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν 
πρὸς ἀετόν. . τ᾿ 

᾿Μετὸς ἐν νεφέλαις 7" ἐπὶ τῶν δυσαλώτων" οὗ 
1 €. , - ! € ^? M δ , 4 , 

yap αλέσκεται ἐν νεφέλαις 0 ἀετὸς ὃ, xol δίψους ἀμείνων 

ἐστὶ καὶ φάρμακον καμάτου οὐκ ἀναμένει πορισϑὲν ἐξω-- 
Je. ᾿Ὑπερφρονῶν δὲ καὶ ὑδάτων καὶ τῆς ἀναπαύσευς, 

τὸν ἀέρα τέμνει πολὺ, καὶ ὀξύτατα ὁρᾷ ἐκ πολλοῦ τοῦ᾽ 
αἰϑέρος" τῶν δὲ νεοττῶν αὐτοῦ, ἐὰν μὲν σκαρδαμύξῃ τις, 
τὴν αὐγὴν τῆς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνος δυσωπούμενος, ἐξεώωϑὴη 

- € , . » 0 5 , 1 , 2 , M , 
τῆς ἑστίας" εἰ ὃ αντιβλέψῃ καὶ μάλα ἀτρέπτως, ἀμεί-- 

vuv ἐστὶν ὑπονοίας, καὶ τοῖς γνησίοις ἐγγραφεται" ἐπεὶ 
αὐτῷ πῦρ τὸ οὐράνιον ἡ τοῦ γένους ἀδέκαστός ve 5. καὶ 
ἄγραπτος ἀληϑῶς ἐγγραφὴ ἐστιν. 

3 - ^ 10 , , à " 9. et 

“ετοῦ γῆρας '?, xogvuÓov vceovzG* παρ OGOY 
καὶ γηράσκων ἀετὸς χρείττων ἐστὶ νεάζοντος ὄρνιϑος" Aé— 
γεται τὸν βίον ἀδτὸς καταστρέφειν, τῆς καμπῆς τοῦ ἄνω 
χείλους πρὸς τὸ κάτω χρόνῳ συγκαμιψάσης. 

᾿Μετὸς 9oínag ὁρᾷ 5" ἐπὶ τῶν καταφρονούντων 
τῶν μικρῶν. . | 

᾿Αετὸς εἰς ϑήραν ?** ἐπὶ τῶν ἐπιτηδείως υτερί vx 
1:7 . 

orto. 

6) Apogr. Dresd. ἐῤῥέψομεν. | vs iv νεφέλαις αὐτὴν ὃ ϑεὸς xa- 
λεὶ πρὸς τἄλλα πδλίσματα. 

7) Apost. Cent. 1, 62. Ma- 8) Laur. ita legit: οὐ γὰρ 
Caf, ἐπὶ τῶν δυσαλώτων. Ari-|dA(oxeras ἐν νεφέλαις ᾿Αετὸς xat 
stoph. Αν. 977. κἄν μὲν, ϑέσπιε δίψους ἀμείνων ἐστὶ καὶ καμάτου 
τοῦρε, ποιῇς ταῦϑ᾽ ὡς ἐπιτέλ- | φάρμιαχον εἴ. 

ie, αἰετὸς ἐν νεφέλησι γενήσεαι. 9) τε recepi ex Laur., Mosc. 
Üraculum apud Plutarch. De- om. | 
mosth. c. 19. 10) Apost. Cent. I. 65. Ma- 

Tr; ἐπὶ Θερμιώδοντε μάχης “80. παρόσον xoi γηράσκων de— — 
ἀἁπάγευσε γενοίμην, τὸς ἀμείνων ἐστὶ παντὸς ὄργιϑος. 

Αϊετὸς ἐν νεφέεσσε καὶ ἠέρε]Ὶ͵ 11) Apost. Cent, I. 64. Ma- 

ϑηήσασϑαι. car. ἀετὸς ϑρίπας δρῶν᾽ ἐπὶ τῶν 
Klees d. νικηϑεὶς, 6 δὲ νι--͵ ἀφροντιστούντων καὶ καταφρο- 

κήσας ἀπόλωλε. γούντων. ^ /— 
Arsid, Panath. p. 496. derdr| 12) Apost. Cent. I. G5. 



ἀώρων, καὶ μὴ ἐῤῥιζωμένων᾽ ἐπειδὴ γὰρ ὁ "άδωνις, ἐρώ-" 
μενος ὧν, ὡς 0 μῦϑος, τῆς ᾿Αφροδίτης, πρὸ ἥβης τελευ--᾿ 

“ , ? e t 

τῷ, οἱ ταύτῃ ὀργιάξοντες κήπους εἰς ἀγγεῖα τινα φυτευ-- 
oVttg ἢ φυτεύουσαι, ταχέως ἐκείνων διὰ τὸ μὴ ἐῤῥιξώ- ὦ--: 
σϑαι μαραινομένων, ᾿Αδώνιδος αὐτοὺς ἐκάλουν. 

Τὸ a μετὰ τοῦ ε". E 
, ' A 

"deróv ἵπτασϑαι διδάσκεις ?z ἐπὶ τῶν ἐγχει-- 
- , s «0» 14 . "v - , 

Qovvrcy διδασχειν τινας, α ἐπίστανται μῶὥλλον τῶν ϑελον-- 
, 

ἔων διδάσκειν. 

"AstÓv κορώνη ἐρεσχελεῖ 3* ἡ παροιμία σαφὴς, 
ταῖς γὰρ χορώναις ἔργον ἐστὶ τοὺς ἀετοὺς ἐρεσχελεῖν᾽ οἱ 

δὲ ὑπεριρρονοῦσιν αὑτῶν, καὶ ἐκείνας μὲν ἀπολείπουσι τὴν 

κάτω φέρεσϑαι πτῆσιν, αὐτοὶ δὲ τὸν αἰϑέρα ὑψηλόέξερον 
ὄντα, τοῖς ὠχίστοις τέμνουσιν αὐτὸν πτεροῖς, οὐδέπου δε-- 

διότες" πῶς γὰρ ἂν τοῦτο εἴποι τις τὴν τῶν ἀετῶν ἀλκὴν 
ἐπιστάμενος; ἀλλ᾽ ἰδίᾳ τινὲ μεγαλονοίᾳ ἐῶσιν ἐῤῥειν ἐχεί-- 
vog κατώ. ! 

0, 
'"A4ecóg ^ μυίας ov ϑηρευξι" 

ἐπὶ τῶν σμικρολόγων" λέγεται ἀετὸς 5 
, 

paro» τὸ κατὰ τὸν ὄροφον, 

^ 5 

καὶ τῶν oixodour- 

0 τινες ἀέεωμα καλοῦσιν. 

σϑαι. 

. νον . 
χαὶ τὸ αναπαλιν 

Phaedr. c. 61. ó νοῦν ἔχων 
ψεωργὸός., ὧν σπερμάτων κήδοιτο 
καὶ ἔγκαρπα βούλοιτο γενέσϑαι, 
πότερα σπουδὴ ἂν ϑέρου; εἰς ᾿4- 
δώνιδος κήπους͵ ἀρῶν, χαίροι 
ϑεωρῶν καλοὺς ἐν ἡ μέραισιν ὀχτὼ 
ἐἰγνομένονς. ubi Ast. Μδοδτ. 
abet proprium: ἀδύνατα ϑη- 

ρᾷς᾽. ἐπὶ τῶν ἀδυνάτοις ἐπεχει-- 

ρούντων. ᾿ 
1) Laur. hunc habet ordi- 

mem: dei κολοιὸς παρὰ κολοιὸν. 
αἰεὶ τοῖς μικροῖς. δεὶ γεωργὸς." ἀεὶ 
yet εὖ πίπτουσιν, ἀετὸν ἵπτα- 

ἀετὸν κορώνη ἐρεσχελεῖ. 
ἀεὶ «Ἰεοντῖνοι. ἀετὸς μυίας οὐ 
ϑηρεύει. ἀετὸς ἐν γεφρέδλαις. GE 

τοῦ γῆρας. ἀετὸς ϑρίπας. ἀετὸς 
εἰς ϑήραν. ἀεί μὲ τοιοῦτοι. dé 
φέρδε τι «Διβύη. ἀετὸν κάνϑαρος 
paie Urat, 

2) Apost. Cent. I. 58. Macar. 
δήλη ἡ παροιμία. "Vide Aelian. | 
Hist. "Anim. XV. 25, Matth. 

5) Apost. Cent. I. 59. 
ὁ) Apost. Cent. I. 61. 
5) Vide Pind. Ol. XIII. 9 

cum adnot. Bókh, 

1 



“1. — . - [d 

3 ? L4 M 1 € » $2.» , 6 Aowroparpc ὄρνεσι, τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν 
πρὸς ἀετῦν. 07 

᾿Δετὸς ἐν νεφέλαις 7" ἐπὶ τῶν δυσαλώτων" ov 
yap ἁλίσκεται ἐν νεφέλαις ὁ ἀετὸς ὃ, xol δίψους ἀμείνων 

ἐστὶ xol φάρμαχον καμάτου οὐκ ἀναμένει πορισϑὲν ἐξω-- 
Je. Ὑπερφρονῶν δὲ καὶ ὑδάτων καὶ τῆς ἀναπαύσεως, 

A , “- 3 ^" A 

τὸν ἀέρα τέμνει πολὺ, xol ὀξύτατα ὁρᾷ ἐκ πολλοῦ TOU. 
uijépog* τῶν δὲ νεοττῶν αὐτοῦ, ἐὰν μὲν σκαρδαμύξῇῃ τις, 

τὴν αὐγὴν τῆς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνος δυσωπούμενος, ἐξεώϑη 
" € , "E 3 , 9^ , LY ! «4. 4 ? * , 

τῆς ἑστίας" εἰ ὃ αντιβλέψῃ καὶ uaa ἀτρέπτως, ἀμεξί-- 
"m ἐστὶν ὑπονοίας, καὶ τοῖς γνησίοις ἐγγράφεται" ἐπεὶ 

7 9 ^ 4 . “ αὐτῷ πῦρ τὸ οὐράνιον ἡ τοῦ γένους ἀδέκαστός ve 9 xol 
ὕγραπτος ἀληϑῶς ἐγγραφή ἐστιν. 

3 - ^ 19 ? 2 8 s: . 3. ce 

4evov γῆρας '?*, κορυδου νεοτης" παρ Οσον 
: , “4 4 "- 3 , Ὑ P ? 

Xu γηρασχων cerog χρείττων ἐστὶ veaGovrog ὀρνιϑος" Aé— 
fta, τὸν βίον ἀδτὸς καταστρέφειν, τῆς καμπῆς τοῦ ἄνω 
γείλους πρὸς τὸ κάτω χρόνῳ συγκαμψάσης. 

3 ^ - . , 

4Aevóg ϑρίπας ὁρᾷ "* ἐπὶ τῶν καταάφρονουντων 
τῶν μιχρῶν. | . ' 

3 LY , . ῳ à , 

Αετὸς εἰς ϑήραν ?** ἐπὶ τῶν ἐπιτηδείως γτερί vo 
. 

EJOVLCYY, 

"*»€» 6) Ápogr. Dresd. ἐῤῥέψο μεν. 

7) Apost. Cent. I. 62. Ma- 
Uf ἐπὶ τῶν δυσαλώτων. Ari- 
Noph. Ἀν. 977. x&v uiv, ϑέσπιε 
"Vot, ποιῆς ταῦϑ᾽ ὡς ἐπιτέλ- 
4, αἰετὸς ἐν γεφέλησι γενήσεαι. 
Üraculum apud Plutarch. De- 
WOsth, c, 49. 

Tí ἐπὶ Θερμώδοντι μάχης 
᾿ anüvevce γενοίμην, 

Αϊετὸς ἐν γεφέεσσι καὶ mpi 

ϑηήσασϑαι. 
Κλαίει ὅ γιχηϑεὶς, ὁ δὲ vi- 
Ν κήσας ἀπόλωλε. 

Arintid, Panathb. p. 196, ἀετόν 

* a ᾿ 

[τὲ ἐν γερέλαις αὐτὴν ὅ ϑεὸς χα- 

Aei πρὸς τἄλλα πϑδλίσματα. 
8) Laur. ita legit: οὐ γὰρ 

ἁλίσκεται ἐν νεφέλαις" erg xat 
δίψους ἀμείνων ἐστὶ καὶ καμάτου 
φάρμακον Θῖο. ; 

9) τε recepi ex Laur., Mosc. 
om. 

10) Apost. Cent. I. 65. Ma- 
CàT. παρόσον καὶ γηράσκων ἄε- — 
τὸς ἀμείνων ἐστὶ παντὸς ὄρνιϑος. 

11) Apost. Cent, I. 64. Ma- 
car. ἀετὸς ϑρίπας δρῶν᾽ ἐπὶ τῶν 
ἀφροντιστούντων καὶ καταφρο-. 
γούντων. ' 

142) Apost. Cent. I. 65. 



*$ [onnsmesd 22. — 

᾿Μετὸν κάνϑαρος μαιεύεται Mi ἐπὶ τῶν κακῶς 
' 90 τινων πασχόντων" τὰ γὰρ ὠὰ τοῦ ἀετοῦ ἀφανίζει 

κυλίων ἃ κανϑαρος. | . | 

"Asl με." τοιοῦτοι πύλεμοι διωκοιεν" ἐπὶ 
τῶν καταφρονούντων τινῶν" ὁμοία. τῇ, ἐγὼ. πολλῶν ϑρί-" 
ὧν ψόφους ἀκήκοα, 
o del 5 φέρει τι Aion κακόν" 
ἐξευρισκόντων τι νέον κακόν. 

᾿Αξεὶ τ εοντῖνοι περὶ τοὺς κρατῆρας" ἐπὶ 

ty ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς ἐγκειμένων" οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ “εοντ 
φῖνοι περὶ πότους ἐσχόλαζον. Φάλαρις δ᾽ ̓αὐτοὺς κατα- 
σολεμήσας εἰς τοὺς κρατῆρας ἐῤῥιψεν, ἀφ᾽ οὗ ἡ παρ- 
οἐμέα. ( 

"Asl "yap εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κυβοι". ἐπὶ 

τῶν εἰς πάντα εὐδαιμονούντων" oi δὲ ἐπὶ τῶν ἀξίως τις 

ἐπὶ τῶν ἀεὶ 
Pd 

μωρουμένων, μεταγεγραμμένου. τοῦ εὖ πίπτουσιν, εἰς τὸ 
ἐμπίπτουσιν. 

ED γεωργὸς 35 εἰς γέωτα πλούσιος" Φιλη- 

uovog* ἐπὶ τῶν ἐλπίδι μὲν ἀεὶ τρεφομένων. ἀπαλλαγῆναι 

τῶν δεινῶν, τοῖς αὐτοῖς δὲ πάλιν περιπιτιτόντων. 

"Ael κολοιὸς "9 παρὰ κολοεὸν ἱξάνει" ἐπὶ τῶν 

15) Apost. Cent. I. 68. Apogr. 
Dresd. κάνϑαρον. Maear. ἀετὸν 
κάνθαρος μαιεύσο μαι" ἐπὶ τῶν 
τιμωρουμένων τοὺς ἄρξαντας. 

44) Apost. Cent. I. 66. 
ϑοίων Laur. habet ϑηρίων. 

15) Apost. Cent. I. 67. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν κακουργοτάτων᾽ 95- 
φία γὰρ τῶν ἄλλων χαλεπώτερα 
τρέφει ἢ fun. 

16) Apost. Cent. I. 60. Má- 
car: ἐπὶ τῶν περισπευδόντων, καὶ 

διὰ τοῦτο ἁλισκομένωγν᾽ Ῥάλαρις 
γὰρ κατηῃχμαλώτευσε τοὺς ἐν Σὶ- 
κελία “Ἰεοντίνους περὶ 7tÓTOUG 

ξσπουδακότας. καὶ τοῖς κρατῆρσι 
Tas ᾿Ετνὴς (sic) ἐνέβαλεν. 

Pro 

17) Apost. Cent. I. 57. Ma- 

car. ἐπὶ τῶν ἀξίως εὐδαιμονοῦύν" 

toy. 

18) Apost. Cent. I. 56. M2 
CaT. ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ἐλπίσι x9V7 

χω μέγων. 

* 19) Apost. Cent. L 54. Me 

car. ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις συνεδρια- 

ζόντων (adde TOY post ἐπί 

Codd. nonnulli apud Schneid ̂ 

referunt ad hoc prov. Platoni 

locum Pol. I. p. 529. .4. ποῖς 

λάκις ὰ συνερχόμεϑά TAVES li 

ταὐτὸ παραπλησίαν ἡλικίαν HOT 

τεῦ διασώζοντες τὴν παλαι 

παροιμίαν. al. ad ἥλιξ ἥλικα ΜᾺ 

πει. Vide infra ὅμοιον ὅμοις 



* 

ὁμοίοις πφοσομιλούντων" οἱ περὶ “Ἵδρίαν οἰκοῦντες Ἕνε-- 
τοι 7?, ὅταν ἀρότρου καὶ σπόρου ὥρᾳ ἦν, τοῖς κολοιοῖς 
ἀπέστελλον δῶρα, ψαιστὰ καὶ μᾷζας. Βούλεται δὲ τὰ 

δῶρα μειλίγματα τοῖς κολοιοῖς εἶναι xol σπονδῶν ὁμολο-- 
γίαι, ὡς ἐκείνους ?* τὸν καρπὸν τὸν Δημήτριον μὴ ἀνο-- 
ρύττειν, μηδὲ παρεκλέγειν καταβληϑέντα εἰς γῆν" καὶ oi 
μὲν ἀναχωροῦσι, τὰ δὲ τῶν κολοιῶν νέφη δύο ἢ τρεῖς 
χατὰ τοὺς πρέσβεις τοὺς ἐκ τῶν πόλεων πέμπουσι κατα-- 
σχεψομένους τῶν ξενίων τὸ πλῆϑος, οἵπερ οὖν καὶ ἐπα-- 
γίασι ϑεασάμενοι καὶ καλοῦσιν αὐτοὺς, ἢ πεφύκασιν, οὗ 
μὲν καλεῖν; οἱ δὲ ὑπακούειν. Ἔρχόμενοι δὲ κατὰ γέφη, 
ἐὰν μὲν γεύσωνται τῶν προκειμένων 25, ἴσασιν οἱ Ἕνετοι, 

ὅτε ἄρα. αὑτοῖς πρὸς τοὺς ὀρνιϑας τοὺς προειρημένους 
ἔγσπονδαά ἐστιν"- ἐὰν δὲ ὑπερίδωσι, xol ἀτιμάααντες ὡς 
εὐτελῇ μὴ γεύσωνται, πεσιιστεύκασιν οἱ ἐπιχώριοι, ὅτε 
τῆς ἐκείνων ὑπεροψίας ἐστὶν αὐτοῖς λιμὸς "5 τὸ τίμημα, 
"ἄγευστοι γὰρ ὄντες οὗ προειρημένοι, καὶ adéxacrol γε, 
ὡς εἰπεῖν, ἐπιπέτονταί τε ταῖς ἀρούραις, καὶ τὸ γε πλεῖ-- 

στον τῶν κατεσπαρμένων συλῶσε πικρότατά ye ἐκχεῖνου 
σὺν τῷ ϑυμῷ καὶ ἀνορύττοντες xol ἀνιχνεύοντες. Οἱ xo— 
λοιοὶ δὲ ?* ἱεραχίζοντες καὶ πετόμενοι, πῇ μὲν ἀνωτέρω, 
πῆ δὲ κατωτέρω "κρυμὸν καὶ ὑετὸν δηλοῦσιν. — 

' "del ?5 τοῖς μικροῖς μικρὰ διδοῦσι ϑεοί" Καλλιμάχου. 

Tó α μετὰ τοῦ ζ. 
“ζηλος " πλοῦτος, ὅτι τυφλός" ἐπὶ τῶν x&— - 

χτημένων τι καλὸν ἄδηλον. 

(Ex Aelian. Hist. Anim. XVII. 25) Apost. L 55. abest a 
16. Matth.) Mosc. Callim. Fr. CLXXIX. τοῖς 

20) Mosc. et Laur. Jfiveros.  μέκκοις uíxxo. Macar, habet prae- 
Ápost. "Erero:. terea: Ζεί ric ἐν Κυδωνος" 

21) Laur. ἐκείνοις. (2 | Kogér3iog οὗτος ἣν φιλοξενώτα- 

22) Laur. προειρημένων. τος. ᾿Δετὸς ἐν κοπρίᾳ οὐχ 
23) Ante λιμὸς deletum erat  πταται ἐπὶ τῶν μὴ εὐτελέ-- 

ὅ. Matth. σιν ἑαυτοὺς ἐπιδιδόγτων πράγμα- 
24) δὲ abest a Mosc. et Laur. | σιν. 

Mosc. χολεοί. - 4) Apost. Cent. I. 69. 



240. “- 
- 

᾿Αζαναῖα κακά 2" énl τῶν κακοῖς διηνεχῶς προς- 
παλαιόντων" ἀζαγη γὰρ τόπορ- σκληρὸς καὶ τοῖς γεωργοῖς 
αἸτρυςπόριστος. | 

΄ 

Τὸ « μετὰ τοῦ η. 

᾿Αχκίζεσϑαί * μοι δοκεῖς" xu γυνή τις ἦν, 
ἐπὶ μωρίᾳ διαβαλλομένη, ἥτις ἐσοπτριζομένη τῇ οἰκείᾳ 

T: € € 1! J σχιζ ὡς ἑτέρᾳ - διελέγετο. 
᾿Μηδόνες ^ λέσχαις ἐγκαϑήμεναι" ἐπὶ τῶν 

ἀδολεσχούγτων. 

^ 

Τὸ « μετὰ τοῦ 9. 

᾿ϑηνᾷ τὸν αἴλουρον ** ἐπὶ. τῶν κακῶς συγχρι- 
, M e t€ M M € ' « 

ψόγτων τὰ χρείετονα τοῖς γττοσι διὰ μιχραν ὁμοιότητα ἢ 
, c » 

“ταροιμία εἴρηται, ὡς εἴ τις διὰ γλαυκότητα τὸν αἰλου- 
λουρον τῇ «4ϑηνᾷ συμβάλλοι. 

᾿ϑύρωτον " στόμα" 

2) Apost. Cent. 1. 70. Ma- 
Car. ἐπὶ τῶν xaxoig προςπαλαι- 

ὄντων" ᾿Αϊανέα γὰρ τόπος .4ρ- 

καδίας λεπτόγεως xai γεωργοὶς 
ἀσυντελής. 

5) Apost. Cent. I. 71. In 
Laur. super ἀχχίζεσϑαι scriptüm 
est axícea2ai. xo Scribit Mosc. 
et Laur. Achill Tat. VI. »0. 
οὐκ ἀγαπᾶς, ὅτι cos καὶ λαλῶ; 
— -- αλλὰ καὶ ἀχκίζη καὶ σχη-- 
ματίζη πρὸς ἀπόνοιαν: Julian. 

Or. VII. p- 225. B. Mytixipag 

᾿ goi δεῖ, τί yàp ἄν ἀκκίζοιτό τις; 
Alia invenies apud Bergl. et 
Wagn. ad Alciphr. I. 57. 

Δ) Apost. Cent. I. 75. Ma- 
CAT. πρὸς τοὺς ἀδολεσχοῦντας. 
Cfr. infra prov. λέσχη ἐγχάϑη. 
5ΞΔ4ηδόνες vocantur homines gar- 
ruli. 
Il. x. p. 1589. ed. Rom. oco? 

Alexis apud Eustath. ad | 

“ t 

ἐπὶ τῶν moÀvÀOyo*. — ̂ 

εἶδον, οὔτε χκερκώπην,, γύναι, οὐ 
κίτταν, οὐκ δηδόνα, οὐ τρυγόνα, 

οὐ τέττιγα. Liban. Tom. IV. 

p- 115. τρυγόνος λαλιστέρα, xit- 

τῆς, ἀηδόνος, κερκώπης. día gas 

erant loci, quo confabulandi 

causa convenire solebant Grae- 

cl, πάντων ov9oun wv λαλίστατοι; 

ut ait Proclus ad Hesiod. ἔργ' 

493. laudatus a Corajo ad He 
liodor. II. p. 97. Pausan. Phoc. 

XXV. 4. χαλεῖται δὲ ὑπὸ Ζ4ελ-. 
ἢ 

ὅτι ἐνταῦϑα συνιοντῆς qu» λέσχη, va δι- 

τὸ ἀρχαϊοντά Te σπουδαεότει 

ἐλέγοντο καὶ ὅπόσα μυϑώδη᾽ τοις 

αὔτ᾽ εἶναι πολλὰ dvo πᾶυαν τῇ 

“Ἑλλάδα Ὅμηρος y MeAav30v$ 

λυιδορίᾳ πρὸς Ὀδυσσέα ἐδήλωσεν. 

4) Apost. Cent. 1. 57. 35 

car. λείπει τὸ παραβάλλει τις: 

ἐπὶ τῶν ἀσυγκρίτως ὑπερεχύντω». 

2) Apost. Cent. I. 74- ri- 

δ᾽ ἐγὼ λαλιστέραν υὖ πώποτε βῖορΒ. Ran. 857. 

€ 



— οὗ — 

"9«uvezoy 3 δὲ 4 κακὸν ἀναγκαῖον γυνή" -Φιλήμονος. 
"A9ug ὅ καλύπτει πλεῦρα “Δημνέας βοός" 

ἐπεὶ ἐν ήμνῳ βοῦν λευκοῦ πεποιημένην λίϑον ὁ ̓ ίϑως 
τὸ ὅρος ἐπεσκιαζει" λέγεται δὲ ἐπὶ τῶν λυπούντων τινὰς 
Ἂ 

ἢ βλαπτόντων. 

Τὸ α μετὰ τοῦ t. 
Ai δεύτεραί 9 πὼς φροντίδες σοφώτεραι. 
Αἰϑέρα " νήνεμον πονήσεις" 

πονούντων. 
v 

Ai)ro τὸ καὶ πῦρ ? ἀναλογεῖ τῷ ϑέρει, τὸ δὲ τῇ 
ξαγϑῇ χολῇ: N 

- , 
ἐπὶ τῶν ματὴν 

΄ 

Περὶ ἀναλογίας τῶν τεσσάρων στοιχείων *. 

"Ajo ἀναλογεῖ τῷ ἔαρι, τὸ δὲ τῷ αἵματι. 
I7 ἀναλογεῖ. τῷ φϑινοπώρῳ, τὸ δὲ τῷ φλέγμαει. 

Ὁ ? - - - € o " 
γδωρ ἀναλογεῖ τῷ χειμῶνι, ὃ δὲ τῇ μελαίνη χολῇ. 
Αἰγιστέου πήδημα "5" ἐπὶ τῶν μεγαλοψύχων. 

Καλλισϑένης ἐν δευτέρῳ μεταμορφώσεων ὧδέ mov ᾿περὶ 
τούτου φησὶν, ὅτε χατὰ Ἀελαινὰς πόλμν τῆς Φρυγίας διὰ 

Ἴνϑρωπον ἀγριοποιὸν, αὖϑα-- 
δόστομον, 

Ἔχοντ᾽ ἀχάλινον, ἀκρατὲς, ἄ-- 
ϑύρωτον atóua. - 

3) Apost. Cent. I. 75. abest 
à Mose, — Fr. CHI. ed, Mein. 
4) δὲ Laur. ἐστὶ Apost. 
8) Ápost. Cent. I. 76. Ma- 

tar. 449. xaà. πλευρὰς .4. βοός" 
"i τῶν βλαπτόντων ἐκ γειτνιά-- 
Ua; ἐπειδὴ τὴν. ἐν «Δἠμνῳ ix 
Μαρ μόρου βοῦν ὀρϑὸς ὁ ἤἄϑως 
"πιχαλύπτει. Etymol. M. sub v. 
ἴϑως, “Σοφοκλῆς. ᾿άϑως σκιαζει 
γῶτα “Δημνίας βοός ἐν γὰρ τῇ 
Aiuvo βοῦς χαλκῇ ἵδρυται, ἐφ᾽ 
dd ToU Ἄθω 7 σκιὰ φϑανει. Cfr. 

litm. ad Zonar. Seilicet in 
loo Myrinae, urbis Lemniae, 
ucula (aenea) stabat, quam sol- 

, . ᾿ 

stitio aestivo, umbra Athonis 
montis attingebat: vide Grote- 
fend. in Erschii Eancyelopaed, 
P. VI. p. 211. b. O. Mueller ) 
Orchom. et Min. p. 501. 

6) Abest a Laur. hoc prov. 
7) Apost. Cent. I. 77. Pro 

πογήσεις Laur. habet αΐρήσεις, 
natum forie ex eo, quod Ze- 
nob. Cent. 1. 19, habet, ἐρξσ-- 
σειν. Macar. αἰϑέρα νήνε μον ἐρέα-- 

- —- , 

σῆς. E7L τῶν μάτην TtOYOVVIOM. 

8) Titulum Mosc. om. 

9) τὸ xo: πῦρ Scriptum est 

in utroque Cod. in Laur. xoi 
omissum, ex correctura super. 
scriptum est. Mosc. ἀναλογεῖ 
TO.ÜfQet, τὸ χειμῶνι. 

10) Apost. Cent. I. 79. 
Aiyioca(ov. 

à . 

Laur. 

t 



-οο | » A , “4. rl ' , L] 

μῆνιν Ἰδαίου Διὸς, χασμα μεϑ' ὕδατος γενόμενον πολλὰς 

οἰκίας αὐτάνδρους εἰς τὸν βυϑὸν καϑείλκυσε. - Τοῦ δὲ 
δήμου κενδυνεύοντος, “Μίδας Ó βασιλεὺς χρησμὸν ἔλαβε, 

συνελεύσεσϑαι viv: γῆν, ἐὰν εἰς τὸ ᾿βάραϑρον βαλῃ τὸ 
τιμιώτατον ἐν ἀνϑρωπίνῳ βίῳ. Τῶν δὲ Kho» 

χρυσόν τὲ καὶ ἄργυρον καὶ τὸν κύσμον τῶν γυναικῶν εἰς 
τὸ χάσμα διψάντων, καὶ μηδ᾽ οὕτω τοῦ κακοῦ λήγοντος, 

| «Ἵἰγίστεος ὁ υἱὸς Mida, λογισάμενος μκδὲν εἶναι τεμιώτε- 

Qo» ἐν βίῳ ψυχῆς, ἀναπηδήσας καὶ δοὺς περιπλοκὰς τῷ 

γεννήσαντι, καὶ ἀποταξάμενος τῇ γυναικὶ Τιμοϑέᾳ uso 

ὁρμῆς, ἔφιππος εἰς τὸν τόπον τοῦ χάσματος ἠνέχϑη. 
ἰγιεῖς "" οὔτε τρίτοι, οὔτειτέταρτοι" ἐπὶ 

τῶν παντελῶς εὐτελῶν καὶ μιχρῶν᾽ ' ἐρωτώντων γάρ τινων, 
viveg κρείττους τῶν. Ἑλλήνων, φοῦτο ἀπεφϑέγξαντο" Ai- | 
γιεῖς οὔτε τρέτοι, οὔτε τέταρτοι. | 

A 7 0g vTQOr ̂  ς "2: ἐπὶ τῶν ἕξαυτοῖς ἐπιφερόντων | 

᾿ καχα" ἀπὸ Κορινϑιακῆς ὑταροιμίας " 
Ἢ αἷἵξ ^5 δοῦσα τὴν μάχαιραν᾽ οὕτω γὰρ λέγεται, 

| “Κορινϑίων -Hoe "taxgolg: ϑυόντων, ἣν λέγεται ἱδρύσαι 

ἹΜήδειαν, οἱ & τῇ ^^ παρόχῳ μεμισθωμένοι, γῇ κρύψαν- 
τες τὴν μάχαιραν, ἐσκήπτοντο ἐπτιλελῆσϑαι" 7 δὲ αἷξ αὐ- 
τὴν τοῖς ποσὶν ἀνεσχάλευεν. Ἐτύελον ἀνϑρώπου ϑανα- 

179090» εἶναι ζώῳ ἑτέρῳ 7) καλῶς ἴσασιν αἶγες καὶ φυλάτ- 
τονται" μέλλουσα δὲ 7 αἷξ ἀποσφάττεσϑαι, σαφῶς 15. οἶδέ, 
καὶ τὸ μαρτύριον, οὐχ ἂν ἔτι τρο gijg προσάψαιτο. “4- 
γοῦυσιν ἴάραβες, ὅτι τὰ παρ᾿ αὐτοῖς ἡγοίμνια πιαίνεται 

ὑπὸ μουσικῆς μᾶλλον, 1 ἢ ὑπὸ τοῦ χιλοῦ" τῶν δὲ ἁλμυρῶν 
ἐσϑίειν ἥδιον" ποιεῖται γὰρ τὴν τοιαύτην τροφὴν ποτοῦ 
ὄψον" τὰ ye μὲν πρόβατα γαἀκεῖνο οἶδεν, ὅτι. αὐτοῖς ὃ 

41) Apost. Cent. I. 80. Vide | «à ἐπεσκάλευοεν, xal λέγεται ἐπὶ 
Betgl. ad Alciphr. p. 370. 3271. τῶν ξαυτοῖς τὰ κακὰ ἐπισπωμέ- 
Matth. γων. . 

12) Apost. Cent. I. 81. 1 44) τῇ Mosc. om. recep! ex 
13) Apost. Cent. I. 82. Ma. | Laur. 

car. ei& τὴν μαχαιραν᾽ λείπει 15) Apogr .Dresd. σοφώς. 
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βοῤῥᾶς καὶ ὃ' νότος: συμμάχονται: πρὸς τὸ τέχτειν, οὐ 
μεῖον τῶν ἀναβαινόντων αὐτὰ xguov' οἷδε δὲ, ὅτι ὃ μὲν 
βοῤῥᾶς ἀῤῥενοποιὸς ἐστιν, ὁ δὲ νότος ϑηλυγόνος᾽ καὶ ἐὰν 
δέηται. τοῦ γόνου τοῦδε ἢ τοῦδε ὀχενομένῳ, ἡ, δϊς "5, πρὸς 
τὸν ἀπέβλεψεν ἢ πρὸς vOv. ᾿Αχιλλεὺς μὲν οὖν, ἵνα ὃ. φί-- 

Aog αὐτῷ. κείμενος" ἐπὶ τῆς πυρᾶς καυϑῇ, xol εὐχῷς ἐδεῖσο,. 
xal 7 Ἶρες παρεκαλεν τοὺς ἀνέμους αὐτῷ, ὦ καλὲ Ὅμηρε, 
di δὲ ὄϊες ἀπφαγμάνως: τοὺς «ἀνέμους εἰς: ὠδῖνας σᾳετέ-- 
ρας “7 ὑπηρέτας. ἀκλήτως-ἔχουσι; σκοποὶ dà ἄρᾳ κούτων᾽ 
χαὶ ποιμένες ἀγαϑοί.. ΝΞ 

Αἵΐματι κλαίειν 185 ἀφ᾽ ὧν μὴ ϑύναιντο πεῖσαι 
πάντα. πράττοντες" οὕτως" ἔλεγον οἱ παλαιοὶ,. οὐδ᾽ ἂν 
πείσῃ αὐτὸν, οὐδ᾽ αἵματι κλαίων". λέγουσι. δὲ: καὶ;. ov07- 

ἂν αἵματι στένων πείσξιεν.. ᾿ 

“ὶξ Σχυρία "5" πολυγάλακτοι: à Citau δὲ τῷ παι--- 
ey dà τῆς ἀμολγῆς ἀνατρέπουσι, τὰ ἀγγη..- 

AL Οἰδίποδες ἀραὶ 30. ἐπὶ τῶν μεγάλως δυςτ,--- 
τούγγων:. 

τυλον᾿ ̓ αἱρηδω" vaya αἷσχύνο μαι" 
τὴν φιλότητα᾽ αἰγεϑάλου τολμὴ - 
edrepos' αἰσώπειον αἷμα (ite- 
rum)' αἰέτιον χάρεν ἐκτίσω᾽ Iiv— 
»aiog κάνϑαρος᾽" ἄϊδος κυνῆ  αἵ- 

ϑεες᾽ ἐν πέπλῳ᾽ αἰγιαλῷ ἐαλεῖς᾽ 

«Αϊάντειος γέλως" αὐ Ἰβύκου yé- 
ραγόε᾽ αἱ λαχάνων. προσϑῆκαι" 
αἴολος ἀκὴρ᾽ αἰεὶ γέφροντε᾽ eii 
οὔπω τέτοκεν᾽ αἵ χάριτες γυμ- 
ναί. 

19): Apost: Gent; E 83. Ma- 

16): Sic Codd.. Thomas Mag. 
p. 646. oio μονοσυλλάβωὼς ἐπὶ 

ϑηλυκοῦ. Cfr. Villois..ad Long. 
Pastoral. p. 19. 

47) Laur- ὠδῖνα σφετέρων. 
48) Apost. Cent. I. 80. Ma- 

car. δήλη. | Notat hoc prover- 
bium. Theophylact. ad Luc. 
XXII 45. 54. Matth. Mutat 
ordinem proverbiorum. Laur. 
eii Zxvoía' αἱ Οἰδίποδος dpat' 
αἵματε xAa(é«v ^ aig& πλῆκτρον᾽ 
αἴρειν ἔξω πόδα αἰεὶ τὰ πέρυσι" 
eipes καὶ τοὺς ἀνδριάντας" «4]- 
ζωνεὺς ἄλλος «ἰϑίοψ οὐ λευ- 
χαίγεται" αἱροῦντες ἡνήμεϑα᾽ αἷ- 
οχύνῃ πόλεως «Αὐἰϑίοπα σμή-- 
pu αἰσχρόν tos» αἰσώπειον αἵ-: 

Ha' αἴρδεν μασραλην᾽ aige δάκ- 
-. 

gar. ἐπὶ τῶν ἀνατρεπόντων τὰς 
εὐεργεσίας, α γὰρ κατὰ ZCxÜpov 
αἷγες πόλὺ γάλα ἀφιεῖσαι, εἶτα 
ἀνατρέπουσιν TO ἀγγεῖον. 

20) Ápost. Cent. I. 84. con. 

senüt Macar. 

&* 



μένων ?*, 

28 — 

“ἦρε πλῆκτρον .""" ἐπὶ τῶν εἰς ἃ ἄμυναν. ἄντικινου-- | 

fei»; 23 ἔξω πόδα πηλοῦ" ἐπὶ τῶν βουλομένων 
pr ἐν- πράγμασιν εἶναι" λέγεται δὲ καὶ" “ρειν ἔξω πόδα, 
αἰτίας.. * 

ἴρειν μασχάλην ?** enl τῶν ὀρχουμένων ἀγροίκως. 
Aloe δάκτυλον 55) ἐπὶ τῶν νενικηκύτων" ἐπαί-- 

ρουσι ydg τὴν χεῖρα, σύμβολον τοῦ νενιχῆσϑαι. U 

«ἱροῦντες ἡρήμεϑα"' ἐπὶ τῶν ἐλπισάντων κρα-- 
τήσειν τινῶν, El) ὑπ᾽ ἐχείνων ἁλόντων. | 

Αἰσχρὸν ἍΤ τορι δῆρον τὲ μένειν κενδὸν τε 

γέοσϑαι" ἐκ τῶν Ὁμήρου. *5: 
Ai94owy οὐ. λευκαίνεται 29. ἐπὶ τῶν ἀμετα-- 

βλήτων. - 

Al9lona σμήχεις 35" ὁμοίᾳ τῇ" Χύτρας ποικίλ-- 
εις" Ὠὸν τίλλεις. 

αἰσχύνη 9?- πόλεως πολίτου ἁμαρτία" 
ἀποφϑέγματος. 

Aivsu καὶ 3 τοὺς ἀνδριάντας ἄλφιτα" 
τῶν ἀσυμπαϑῶν. 

αἰξωνεὺς ἄλλος 33" 

21) Ἀροϑβῖ. Cent. I. 86. kpogr. 
Dresd. doe. 

22) Mose. ἀντικειμένων post 
syllabam χες in Cod. insertum 
erat vov. Fortasse voluit ἐν: 
τικινουμένων. Matth. ita legitur 
apud Apost. Laur. dvrixewov- 
μένων. 

25) Apost. Cent. 1. 88. ^». 
41) Apost. Cent. II. 5. 

25) Ápost. Cent. IL. 5 
26) Apost, Cent. I. 96. 
27) Apost. Cent. I..97. ab. 

est a Mosc. 

28) Il. 5. 298. 
.99) Apost. Cent. I. 95. 
$0) Apost. Cent. I. 98. Ma- 

1 Schaef. 

ἐξ 

δι, 
) 

"i&uvelg δῆμος ἦν. φυλῆς, 

car. Αἰϑίοπα aug yeu" ini τῶν 
μάτην πονούντων. 

51) Apost. Cent. I. 100. Mosc. 
om. 

53) Apost. Cent. I. 91. 
43) Apost. Cent. I. 92. Mosc. 

et Laur. Jitevev; ἄλλος “ζω-- 
γηὶς δῆμος ἦν: et infra: Aijo- 
véa -εἴναι. (Confunditur £ et :. 

Pausan. I. 52. 6. ἐπεὶ δὲ ὁπελ- 
ϑόντος ἐξ ᾿ὄνϑρώπων Ἡρακλέους: 
ἐξήτεε τοὺς παῖδας Εὐρυστεὺύ:; 
Vulg. ἐζήτει. Lectionem Cod. 
Moscovensis ἐξήτει confirmant 
Ángel. Ven. Ricc. Neap. cfr. 

Meleter.. crit.. p. 74. 
Jacobs ad Philostr. Im. p. 264. 
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rig Κεκροπέδος " ἐκωμῳδοῦντο ** δὲ εἰς βλασφήμους, ἀφ 
ov xul τὸ κακῶς λέγειν αἰξωνείεσϑαι ἔλεγον. ἹΜένανδρος 
ἐν χυνηφύρῳ᾽ Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἀνδρείας φησὶν, 
οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα γε, ἔχων εἰπεῖν, μὴ μὲ εἴπῃ «Αἷ-- 
ξωνέα εἶναι, ἤτοι βλασφημογ᾽ ἐντεῦϑεν ἡ παροιμία. — : 

ἀεὶ *55 τὰ πέρυσι βελτίω" ἐπὶ τῶν πρώην μὲν 
εὐδαιμονούνετων, ὕστερον δὲ δυστυχούντων, 

Αϊἱρήσω τάχα 35" οἱ πειρώμενοι μετελϑεῖν épyor 
τινὰς εἰωϑασε ταύτην λέγειν. 

Αἰσχύνομαι 5 τὴν φιλότητα γηράσκων" ex 
τῶν διὰ γῆρας κοσμίων. * ME 

Αἰγιϑάλου τολμηρότερος ?** σαφὴς 7) παροι-- 
μία" ὃ δὲ αἰγίϑαλος ζῶόν ἔστι, καὶ τῶν μὲν μικρῶν ὁρ-- 
"uy ὑπερφρονεῖ, ἐπειείϑεται δὲ ταῖς aibi κατὰ τὸ καρ-- 

tv xal μέν τοι 3 τοῖς οὔϑασιν αὐτῶν προρπετόμενος 
iic ἐχμυζᾷ ἐκ τοῦ γάλακτος, καὶ τὴν τιμωρίαν τὴν ἐκ τοῦ 
αἰπόλου οὐ δέδοικε᾽ καί τοι πονγρὸν αὐτοῖς μισϑὸν 
ὑπὲρ τῆς πλησμονῆς ἀποδιδούς τυφλοῖ γὰρ τὸν μασϑὺν, 

^ HC 2 ' "tv ὁπάση xol ἀποσβέννυσι τὴν ἐχεῖϑεν ἐπιῤῥοην “5. 
Αἰάντειος γέλως 4“ ἐπὶ τῶν παραφρόνως γε-- 

,' 

huvvuy. 

Ems. ad Eur. Med. 51.) Vide 
Harpocrat. p. 7. in 4itoveig et 
Plato p.259. Ita legitur quoque 
apud Aleiphr. p. 294. Lexicon 
"ditum, quod est apud me: 
Aiwveo; ó βλάσφημος" βλασφη.-- 
μοι γὰρ κωμῳδοῦνται εἶναι οἱ 
ἀκξωγεῖς, et αἰξωνεύεσϑαι τὸ xa- 
"yopiv, τὸ βλασφημεῖν βλά- 
"Po: γὰρ οἱ Αἰξωνεῖς. Matth. 
adde Eustath. p. 721. τὸ oei$o- 
"Jes ἤγουν κακολογεῖν .4i- 
Wr; γὰρ δημόται ᾿Αττικοὶ, 
ὑχωπτόμεγοι ὥς; κακχολόγοι. 

' 31) Mose. ἐχωμῳωδεῖτο. Laur. 

ἐχωμυδοῦντο. 

55) Apost. Cent. I. 90. Μα- 
Car. ἀεὶ τ. n. f. τοῦτο ἐπεφώ- 
γουν ᾿Αϑηναῖοιε ταπεινούμενοε 
πρὸς τῶν Maoxeddvor. 

56) Apost. Cent. I. 95. ἃ 
57) Apost. Cent. I. 94. 
58) Apost. Gent. II. 4. aiyi- 

ϑαλος, parus. Est genus avis." 
Vid. Aristot. Hist. Anim. L. VIII. 
5. et L. IX. 45. Matth. 

59) Apogr. Dresd. uévt ois. 

A0) Long. Pastor. p. ^. ed. 
Villois. τὸ δὲ ὥσπερ ix μητρῴ- 
ας ϑηλῆς τὴν ἐπιῤῥοὴν ἕλχον τοῦ 
γάλακτος. 

A1) Apost. Cent. II. 16. Con- 
sentit Macar. 



Aiyco Aq λαλεῖς *: ni τῶν ἀνηκόων. 
4i IBoxev γέρακοι 43: ἐπὶ τῶν ἀπροςδοκήτως 

πολαζομένων ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν. 
ὑπὸ λῃατῶν ἀφαιρούμενος γερανους. iÓc* ἐμαρτύροτο" 
Y. ἧς . 2 "V μ LI c 5 , 

ξίτα οὗ λῃσταὶ ἐν ϑδατρῳ γερανους ὥδωμενοι,. αἱ IBouxov 
. » $2 ! , , 
γδθαψοι, ἔλεγον... καὶ ανακριϑέντες: ἐκρλάσϑησαν. 

Ai ^* λαχάνων προςϑῆκαι" ἐπὶ τῶν μηθὲν Qge- 
λούντων. 

Ἴβυκος γὰρ 

“Αἰεὶ 45 γέροντι 1 νέαν προβάλλεν κύρη» ἐπὶ 
τῶν πρεαβατόρων, βουλὸμένων δὲ νέαις συνευνάζεσϑαι. —— 

AVE 46 ρὕπω τέτοκεν, ἔρεφος d' ἐπὺ δώμα-͵ 
«τυ πχείξζ ες" ἐπὶ vOv οὕπῳ. ὑαχϑένκων. 7) γεγονύτων,. ἀλλ᾽ | 

ἀφξδλῶν ὄντων, xal τὰ. τῶν τελείων ϑελόντων ποιεῖ». 
. «“ἀἰσώπειον aluo: ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις ὀνεί-, 

42) Apost. Cent. II. 15, Boiss. 
kineod. Vol. I. p. 167. in μελέτη 

-diBaviov' ἀλλ᾿ 19ov, τὸ τῆς παροι-- 
μίας, ἐπὶ κωφῷ, ἀλλ᾽ αἰγιαλοῖς 
ἐδόκουν προσο μιζεῖν, ἤ νεκρῷ πρὸς 
οὖς διαλέγεσϑαι. Müser1i: saepe cum 
ventis, cum coelo vel mari dicun. 
tur colloqui Heliód. Aethiop. 
]H. 24. εἶπον ἄν τάχα xai τοῖςδε 
τοῖς καλάμοις κατὰ τὸν μῦϑον, εἶ 
pj σοι προσέτυ χον. ubi GCoray. 
10. ἄνω καὶ κάτω παραϑέων, καὶ 
ὥσπερ τῷ ποταμῷ φροντίδων ri- 
γῶν χοινούμενος. Alia vide apud 

Wagn. ad Alciphr. I. 8. 
43) Apost. Cent. II. 44. Mc 

ἐπὶ τῶν ἀπροσδοκήτω:ξ, ày9 
ἥμαρτον, κολασϑέντων. ἔβυκος γὰρ 
ὑπὸ ληστῶν ἀναιρούμενος καὶ ye- |. 
ράνους ὑπεριπταμένας ἰδὼν, ἐμαρ-- 

τύρατο᾽ χρόνου δὲ παρελϑόντος 
oí λῃσταὺ ἐν ϑεάτρῳ ϑεώμεμοι ἐν 
ἸΚορίνϑῳ, γερένους ὕπεριπτα μέγας 
ἰδόντες πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον " αἱ 
βύκον γέρανοι" εἶτ᾽ ix τούτου 
ὥλόντες ἐκολάσϑησαν. 

A4) Apost. Cent. II. 15.. 
45) Apost. Cent. IT. 18. Laur. 

véà προβάλλει. Macar. aie δὲ 
γέδοντε νέαν, ποτίβαλλα κόρην:. 
παρεγγυᾷ. ó λόγος, πρεσβυτέροις 
τὰς ἀχκμαζούσας συνευνάξεεν. cfr. 
Pausan. IX. 57, ἢ. : 

"Epyive Kv u£noto. πάϊ Hgceofw- 
γιάδαὸ, 

"Ov" ἤλθες γενεὴν διζήμενος, 
ἀλλ᾽ ἔτει καὶ νῦν 

Ἰστοβοῆϊ γέροντε͵ γέην ποτί- 
βαλλε. κορώνην. 

16) Xpost. Cent. II. 47. Ma- 
car. ἐπὶ δώματα παίζει. ἐπὶ τῶν 
οὔπω τεχϑέντων, καὶ ὅμοιόν τι 
λεγόντων. Laur: et Mosc. ἐπὶ 
δώματος. Apost. ἐπὶ δώματα. al- 
terum metro, alterum linguae 
repugnat: itaque δώματι posui. 

47) Apost. Cent. II. 5. bis 
occurrit in Laur. prima vice ita 
explicatur: ἐπὶ τῶν dÓ(xwg ἄναι- 
φουμένων, οὔ γὰρ ἐνδίκως ἔκτειναν 
τὸν “ἴφωπον οἱ Ζελφοί: altera vi- 
ce cum Mosc. consentit. Macar. 
ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις ὀνείδεοι 
καὶ καχοῖς συνεχομένων, πολλὰ 
γάρ qao: τὸ ϑεῖον τεμωρήσασϑαι 
τοὺς ἀνελόντας τὸν 4fiownor. 
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δεσιν ἐνεχομένων, ἐπειδὴ τοῖς Δελφοῖς ἀδίκως ἀνϑλοῦσι 
M ? , € (€ f . 

τὸν tauro» ὠργίσϑη ὃ ϑεὸς. 
Aiéviovy ** χάριν ἐκτέσω" ἐπὶ τῶν ταχέως με-: 

' “ 2 J 9 LÀ » 

γαλαις δωρεαῖς ἀντιχαριζομένων. Α«Αλοῶντες ἀγϑρωποι 
^ C ᾿ ui . 

τοῦ ἡλέου καταφλέγοντος δίψει πιξζόμενοι, τὸν ἀριϑμὸν 
ἐχχαίδεκα, ἕνα ξαυτῶν ἀπέστειλαν, ἐκ πηγῆς " yevro— 
γούσης κομίσαι ὕδωρ᾽ οὐκοῦν ἀπιὼν τὸ μὲν δρέπανον. τὸ 
ἀμητικὸν διὰ χειρὸς εἶχε, τὸ δὲ ἀρυσεικὸν ἀγγεῖον κατὰ 

- 0» » . 2 Α 4 ' 9 8 € !- 
τοῦ ὦμου ἔφερεν" ἔλϑων δὲ καταλάμβανει ἀετὸν vno vt— 

τὸς ὄφεως ἐγκρατῶς τε καὶ εὐλαβῶς περιπλακέντος ἀπο-- 
πνιγύμενον ἤδη" ἔτυχε δὲ ἀρὰ καταπτὰς μὲν ἐπ᾽ αὐτὸν 
ὁ ἀετὸς, οὐ μὴν κρείττων γενόμενος, οὐδὲ τῆς ἐπιβουλῆς 

χρείττων ἐγένετο" οὐδὲ τοῦτο δὴ τὸ Ὁμηρικὸν, τοῖς écv— 
τοῦ τέκνοις τὴν δαῖτα ἐκόμισεν, ἀλλὰ ταῖς ἐκείνου σπεί-- 

Que περιπεσὼν ἕρμασιν ἔμελλεν οὐ μὰ Zi ἀπολεῖν, 
ἀλλ᾽ ἀπολεῖσϑαι. Εἰδὼς οὖν 0 γεωργὸς ἢ καὶ ἀκούων, τὸν 

L| * M » 329 f 4 4 / i» 

μὲν εἶναι zfiog ἄγγελον, εἰδὼς γε μὴν xaxov ϑηρίον τὸν 0g», 
^ - e r] 

τῷ δρεττάνῳ διακόπτει τὸν ϑῆρα, xol μέντοι τῶν ἀφυκ-: 
^ 4 5 4 2 , e 2 A ὦ τῶν δεσμῶν τὸν ἀετὸν ἀπολυει" ἀρυσαμένος δὲ τὸ ὕδωρ 

T 4 A 4 εἰ , » ων . [4 ὃ Ὑ / 

Tx, χαὶ πρὸς τὸν oivov χερασας ὠρεξε πᾶσιν" οἱ δὲ ἀρὰ 

ἐξέπιον, καὶ ἀμυστὲ καὶ πολλὰς ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ" ἔμελλε 
δὲ i ? ^ 35.» » , e »* σφι € , € xal αὑτὸς ἔπ ἐχείγοις πίεσθαι" ἔτυχε δὲ ὑπηρέτης 

? » e ^ - ? ? * /, "Y. 3 4 

Wt ἐχεῖνο τοῦ καιροῦ, αλλ 'οὐ συμπότης ὠν" ἐπεὶ δὲ 

τοῖς χείλεσι τὴν κύλικα προσῆγεν, ὃ σωϑεὶς ἀετὸς ζωαγρια 
ἐκείνων. οἷ, καὶ κατὰ τύχην ἀγαθὴν ἐκείνου ἔτι διατρί-- 
βων περὶ τὸν χῶρον, ἐβμπίπτει τῇ κύλικι καὶ ἐκχεῖ τὸ πο-- 

Li ^" τον" ὁ δὲ ἠγανάκτησε, καὶ γὰρ ἔτυχε Oui» καὶ λέγει, 

48) Apost. Cent. II. 6. Re- | ἐπὶ δὲ τῆς πηγῆς" II. 51. 9. II;- 
| Peta haec ex Aeliano Hist.  γάσῳ ydo τῷ Ἱπιπῳ καὶ οὗτοι 1έ-- 
Ánim. XVIL 57. Matth. .|yovo: τὸ ὕδωρ ἀνεῖναι τὴν γῆν. 

19) Ápogr. Dresd. γῆς. lta| Riccard. πηγὴν, ad marg. ἀλλ. 
Pausan. 1. 38. 9. περὶ δὲ τῆς τὴν γῆν. Joseph. b. J. IV. 4. 
Tn; τὸν ποιμένα εὑρόντα τοὺς 3. ἔστε γὰρ ἂν αὐτῇ πηγὴ 9ϑερ-- 
παῖδας σφᾶς λοῦσαι. Neapol. γῆς. | μῶν ὕδάτων σπερὸς ἄκεσιν ἐπιτήη-- 
Itard. γῆς. ad marg. ἄλλως"  δειος. Par. 1425. ἐν αὐτῇ τῇ γῆ. 

΄ 
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εἶτα σὺ 59 βέντοι, σὺ ἐκεῖνος, ὧν, καὶ γὰρ καὶ' τὸν ὄρνιν 
ἕ ἐγνώρισε, τοιαύτας ἀποδίδως τοῖς σωτῆρσι τὰς χάριτας; 
ἀλλὰ. πῶς ἂν χαὶ ἄλλος σπουδὴν κατάϑοιτο εἰς τινα, αἰ-- 

δοῖ Διὸς, χαρίτων ἐφόρου. ve καὶ ἐπόπτου; ; καὶ τῷ μὲν 
ταῦτα εἴρητο" ὁρᾷ δὲ ἐπιστραφεὶς τοὺς πεόντας ἀσπαί--: 
φοντάς τε καὶ ἀποϑνήσκοντας" ἣν δὲ ἄρα ὡς συμβαλεῖν 

ἐμημεκὼς ἐς τὴν πηγὴν ὃ ὄφις καὶ κεράσας αὐτὴν τῷ 
ἐῷ οὕτως ὃ ἀετὸς τῷ σώσαντι ἀμοιβῇ τῆς ἰσοτίμου σω-- 

"vnolág ἀπέδωκε τὸν μεσϑόν. . 

Τὸν 5" δὲ χρυσάετον, ὡς δ᾽ ἄλλοι φασὶν ἀστερίαν, οὐ 
L4 

μόνον γεβροῖς; αλλὰ καὶ ταύροις ἐπιτίϑεσθαι 5: κατὰ 
N , A /, ^ e. 

τὸ καρτερόν" ὃ μὲν γὰρ κεκυφὼς κάτω νέμεται ὁ ταῦρος 
« δὲ Y * $? v ^ 53 J, ^ ? ] € N 

0 δὲ ἀετὸς ἐπὶ τῷ τέγοντι τοῦ ζωου χαϑίσας ξαυτον 

. παίει τῷ στύματι συνεχέσι καὶ καρτερικαῖς ταῖς πληγαῖς" 
ὁ δὲ ὥσπερ οἰσερηϑεὶς ἐξάλλεται 54. xal E ποδῶν ἔχει 

“φυγῆς ἄρχεται, καὶ ἕως μὲν ἐνήλαται ὁ ἀξτὸς ἥσυχός, ἔστι 

καὶ ἐπιποτᾶται παραφυλάττων" ὅταν δὲ τὸν ταῦρον ϑεά- 
gut πλησίον κρημνοῦ γενόμενον. κυκλώσας τὰ πτερὰ καὶ 
ὑπερτείνας αὐτοῦ τῶν 0g 9o uiv ἐποίηόε τὰ ἐν ποσὶ μ᾽ 

προϊδόμενον »ατενεχϑῆναι βιαιότατα" εἶτα ἐματεαὼν χαὶ 
ἀναῤῥηξας. τὴν γαστέρα ῥᾳδίως χρῆκαι τῇ ἄγρᾳ, εἰς 000! 
ἐθέλει" ϑήρας δὲ ἀλλοτρίας οὐχ ἅπτεται κειμένης, a 

χαίρει τοῖς ἑαυτοῦ πόνοις, κοινωνίαν τε τὴν πρὸς ἄλλοι 
ἥκιστα ἐνδέχεται" κορεσϑεὶς δὲ εἶτα τοῦ λοιπτοῦ πονηρὸ 
ἄσϑμα καὶ δυσωδέστατον καταφνεύσας, ἄβρωτα τοῖς ἀλ- 
λοις τὰ λεί ig, καὶ μέντοι ἀλλήλων ἃ hy, λοις τὰ λείψανα &q, καὶ μέντοι αλληάων ατεῳκισμέναι 

3 - * t 4 ^ Ν J € A , 

οἰκοῦσι χκαλιας, ὑπὲρ τοῦ μὴ διαφϑείρεσϑθαε ὑπὸ ϑηρα 

σ καὶ λυπουμένους λυπεῖν" ζηλοτιστώτατος δέ ἔστιν ὁ ἀετὸ 

50) σὺ ex Laur. adjeci. οφ| permutatio. cfr. Jacobs ad Phi 
51) Ex Aeliano Hist. Anim. |lostr. Icon. p. 219. 641. Lect 

li. 59. Matth. Stob. p. A4. 
59) Mosc. et Laur. ἐπιτίϑε- 

ται. Apost. ἐπιτίϑεσϑθαι. Fre. 
quens harum terminationum 554) Laur. ἐξάπτεταε. 

53) τῷ Mosc. om. 



πρὸς τὰ νεύττια᾽ ἐὰν γοῦν ϑεασηταί τινα προσιόντα, 
παίει τοῖς πτεροῖς αὐτὸν καὶ τοῖς ὄνυξε λυμαίνεται. ᾿ 

Αἴϑεις 55 ἐν πέπλῳ καὶ αἴϑων πέπλος" ἐπὶ 
τῶν στάσεις ἐγειρόντων καὶ ὑπεχκαιόντων" ἡ γὰρ 4ηϊΐ-- 
ἀγειρα πέπλον ἔπεμψεν Ἡρακλεῖ, ὑφ᾽ ov xav. 

Αἱ χάριτες γυμναὶ 55: ὅτι δεῖ τὴν δωρεὰν ἀφει-- 
ὁὼς ἢ ἀκενοδόξως χαρίζεσϑαί. 

4i 9 χάριτες οὐκ ἐν οὐρανῷ᾽ συνυπακοίεται 
T0' χἂν τῇ y&Q; λέγεται ἐπὶ τῶν ἄγαν εὐεργετούντων. 

| Αἱ χάριτες τρεῖς" ᾿Δγλαΐα, Εὐφροσύίνη καὶ Εὐ-- 
τέρπη. 

Αἰτναῖος κάνϑαρος 5* ἐπὶ τῶν μεγάλων τῷ 
σώματι. . 

"Aióoc κυνῇ "5 ἐπὶ τῶν χρυπτόντων ἑαυτοὺς διὰ 
τρῶν μηχανημάτων᾽ ταύτῃ Περσεὺς χρησάμενος τὴν r 0Q— 

γὼ ἐδειροτόμησεν. 

4toAog δ᾽ ἀνὴρ εἰς βόϑρον ἐμπεσεῖται" 770 
ὃ πανοῖργος καὶ πονηρός" αἴολος δὲ σημαίνει τρία, τὸν 
πονηρὸν, ὡς ἐνταῦϑα; τὸν ποικίλον, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ, 
χορυϑαίολος Ἕχτωρ, καὶ ὄνομα κύριον, ὅστις ἦν ἀνὴρ cv— 
σοχώτατος τὰ περὶ ἀνέμους" κχαντεῦϑεν. καὶ ϑεὸς τῶν 

- ^ 
55) Apost. Cent. Il. 9. Pro Γοργόνα ἐδειροτόμησεν. Aristoph. 

αἴϑωνγ Apogr. Dresd. ἀΐϑης et Ach. 586. 
Δϊάγειρα. “αβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα᾽ 

56) Àpost. Cent. II. 11. ^ Jag" Megovipov 
57) Apost. Cent. II. 10. Hoc “ΣΣευτοδασυπυκνότρεχά ti»! "4:- 

εἰ 44. deest in Laur. dog κυνῆν, 

58) Apost. Cent. 1I. 7. Ari-| Eie ἐξόνοιγε μηχανὰς τὰς Σι- 
Voph. Pac. 73. σύφον. 
Ἐσήγαγ᾽ Mirveiov μέγιστον κάν-- | Luc. bis accus. c. 21. sl γοῦν 

ϑαρον, τις αὐτυῖς τὸν τοῦ Γύγου δακ- 

todem modo dicitur “ἰτναῖος  τύλιον ἔδωκεν ὡς περεϑεμένους 

ἵππος apud Sophoclem Oed.| μὴ δρᾶσϑαι, ἢ τὴν τοῦ "Ἄϊδος 

OL c κυνέην, etc. Eustath. Opusc. p. 

59) Ápost. Cent. II. 8. Να- 1 301. 1. 935. rz» νύκτα ὡσεὶ καὶ 

Gr. post μηχανημότων pergit: |'idov κυνέην εἰς ἐπίκρυψιν du 

T"eUrp γὰρ ἣ τοῦ. ἔδου πευνῆ, ] qsffeBánuévo:. 
ἢ γε χεηφάμενος ὃ Περσεὺς τὴν 60) Ápost. Cent. II. 12. 

5 

4 . 



ΜΕΝ 34 .»-ν ὦ» ) 

ἀνέμων ὑπείλητπτται" οὗτος Τηλεπώραν δ' γήμας τὴν “1αι-- 
στρυγόνα, ἐγέννησε ϑυγατέρας ἕξ, καὶ ταύταις ἴσους υἱούς" 
εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν ἄρσεσι τὰ ὀνόματα Ἴοκαστος, Ἐοῦϑος, Φα-- 
λακρὸς 55, Χρύσιππος, Φερήμων καὶ ᾿Ανδροκλῆς" ταῖς δὲ 
παρϑένοις "Ep9n 9, Αἰόληῃ, Περίβοια , dia, ᾿Αστυχκρά- 
zetx 9* χαὶ Ἡφαιστία. 

Τὸ c μετὰ τοῦ x. | 

᾿Ακεσσαίου σελήνῃ ** ἐπὶ τῶν εἰς “χρόνον ἀνα-- 
βαλλομένων πρᾶξαί τι" ἦν δὲ κυβερνήτης, ὃς ῥᾳϑυμος ὧν 

ἔλεγε διὰ παντὸς ἀναμένειν σελήνην, ἵνα ἐν φωτὶ ὃ πλοῦς 
αὐτῷ γένοιτο 5. 

| "xaipog ? εὕνοια οὐδὲν ἔχϑρας διαφέρει" 
Ἱππόλυτος εἶπε τοῦτο πρὸς τὴν Φαίδραν, λέγουσαν αὐ-- 
τὸν ^ φιλεῖν ὑπὲρ ὅλους. 
nq) 5 κωμάξουσιν εἰς φίλους φίλοι" 

ὅμοιον αὐτῇ "ἔστι τὸ, ᾿αὐτόματοι 5 δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ 
δαῖτα ἴασιν" ἐπὶ τῶν αὐτομάτως πορευομένων που. 

,— "Adxove 7 τοῦ τέτταρα ὦτα ἔχοντος" αὐλὴτὴς 
ἦν, περὶ οὗ εἶπεν ἡ Πυϑία τισὶν, ὡς παραφυλαττοιντο" 
oi δὲ ἀμελήσαντες ἀπωλοντο" ἔνιοι δὲ ὃ ἐπὶ τοῦ πολλὰ 
εἰδότος ἢ ἀκούοντος" οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἀληϑευόντων, ὡς ἐπὶ 

supra lin. 61) Leur. T. ἡλεπύραν. 4) Laur. γένηται. 

62) Codd. PPagaxlós. 
45) Laur. Ἴφϑη. 
64) Apogr. Dresd. "4erva- 

πρότεια. Macar. addit: 41γυπ- 
τον ydyuog, ἐπὶ τῶν ἁλυσιτέ-- 
λῶς γαμούντων᾽ «Αϊγυπτον γὰρ 
παταλιπόντα τὴν γαμετὴν δι᾽ 
αἰσχρότητα,  Ó κηδευτὴς ἀνεῖλε 
«Ἰαναός. Αἑἱ àv ὅδου v oiaxd- 
δες" 

dztoxexouuu£va γινώσκδιν ἐϑε- 
λόντων᾽ ἣ τριακὰς δὲ μυστήρια 
τῆς Ἑκάτης. 

1) Apost. Cent. Il. 19. 
| 

ini τῶν περιέργων καὶ τὰ | 

ἔγοιτο. 
8) Αροβῖ. Cent. II. 50. Ma- 

Car. ταῦτα Ἵππολυτόν φασιν εἶ- 
σεοῖν διὰ τὴν “Ῥαίδραν. 

à). Laur. αὐτῷ. . 

5) Apost. Cent. II. 24. Ma- 
car. dx4. x04. eig φέλων φίλοις 
ὅμοιον τῇ᾽ αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ 
dy. ἐπὶ δαῖτας ἴασιν. 

6) αὐτόματοι δ᾽ Codd. om. 
De hoc prov. vide Plat. Symp. 
P 174. B. 

7) Apost. Cent. II. 23. 
8) Leur. wr. 



— 85. -- 

τοῦ ᾿Απόλλωνος, ὃν τετθάχειρον ? καὶ τεεράωτον κα-- 
λοῦσιν. . 

᾿Αχκεσίας ἰάσαιτο "5" ἐπὶ τῶν ἐπὶ χεῖρον ἰωμέ-- 
"w' xol ἀριστοφάνης" ᾿Αἰκεσίας κὸν πρωχεὺὴν ἰάσατο. 

xoig "" δυσχίνητος χλωρά" ταύτης ταῖς xi— 

νσεσιν οἱ ἀγροῖκοι προςτρέχουσι, καὶ μαντείας ἐξ αὐτῶν 
ποιοῦνται" τέϑεται οὖν ἐπὶ τῶν φαύλως μαντευομένῳν. 

"xig ποταμὸς 33" ἐπὶ τῶν ἀγαν ψυχρών" ψυχρὸς" 

γάρ ἔστιν οὗτος.  ' 
"ἄκρον "3 λαβὲ καὶ μέσον ἕξεις" ot τὴν “ϊγι-- 

γαν οἰκοῦντες ἐχπεσόντες αὐτῆς, διὰ πόλεμον, ἐχρήσαντο" 
τῷ ϑεῷ" ὁ δὲ τὸν χρησμὸν τοῦτον εἶπε, καὶ συμβαλόντες. 
ὑχρωτήριόν τε κατασχόντες κατὰ μέσον ᾧκησαν᾽ λέγεται 
359 “« ' 

δὲ ἐπὶ τῶν δυσνοήτων. | 

"Axeaalov " καὶ Ἑλικῶνος ἔργα" ἐπὶ τῶν 
ϑαύματος ἀξίων" οὗτοι γὰρ πρῶτοι τὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶς πέ-- 
πῖον ἐδημιούργησαν. 

Axadnguln Sev "5 ἥκεις" ἤτοι σοφὸς καὶ σπουδαῖος 
ὑπάρχεις. καϑδημία δὲ ἦν γυμνάσιον ἐν ᾿Αϑήναις di— 

9) Laur. τετράχειρα. 
10) Ápost. Cent. II. 23. Hunc 

lum nom potui reperire in 
Aristophane. Matth. nec ego. 
ἂν eodem verbo ἀκεῖσϑαι me- 
dici nomen *4xearivo; finxit He- 
liedor. IV. 7. ubi Coray p. 145. 

11) Ápost. Cent. II. 24. 
12) Ápost. Cent. II. 25. 
13) Apost. Cen& II. 26. In 

644. Laur. mutat ordinem. Z- 
χούρατε νέοι. ",Ακεσαέου καὶ Ἔλει- 
χῶγος, ἄκων δ᾽ ἁμαρτών. ἄκονε 
Tt ἀπὸ καρδίας. ἀκάνϑιος τέτ-- 
τιξ, ἀκαδη μίηϑεν ἥκεις. ἀκέφαλος 
μὖϑος. ἀκίνητα κινεῖς. ἄκισσος 
μετ᾽ ἀνϑεστήρια. ἄκρῳ ἄψασϑαι 
δακτύλῳ, ἄχμων μέγιστος. ἄκων 
μὲν ὡς Ζεύ;. ἀκόνην σιτίζεις. 

144) Apost. Cent. Il. 37. Con- 
sentit Macar. nisi quod εἶργέώ- 
σαντο habet pro ἐδη μιούργησαν. 

45) Apost. Cent. 11. 31. Cfr. 
Synes. ep. LIV. ὀνήσομαι δὲ ov 
udvov τοῦτο τῆς ἐπὶ τὸς ᾿4ϑή- 
γας ódoU, τὸ τῶν παρόντων ἀ- 
πηλλάχϑαι καχῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
μηκέτε τοὺς ἐκεῖϑεν ἥκοντας ἐπὶ 
λόγοις προσκυνεῖν, οἵ μηδὲν ἧς, 
μῶν τῶν ϑνητῶν διαφέρουσιν" 
οὔκονν tig σύνεσίν γε τῶν "Αρι-- 
στοτέλους καὶ Πλάτωνος ἄνα- 
στρέφονταε δὲ ἐν ἡμῖν, ὥσπερ ἐν 
ἡμιόνοις ἡμίϑεοι, διότε τεϑέαν-- 
ται τὴν ᾿Αχκαδημίαν τε καὶ τὸ 
Ἄὐκειον, καὶ τὴν dw à Ζήνων 

ἐφιλοσόφει Ποικίλην, νῦν οὐκέτ᾽ 
οὖσαν ποικέλην᾽ ὅ γὰρ ἀνϑύπα- 

5 * 
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um 9 ͵ 56 

^ * ? D f $25 5 LE M 

σῶδες '9, ἕν ῳ διέτριβε Πλατων, ἀπὸ «ἀκαδημον τινὸς 
. eu 2 45 , 3 ^" . 704 15 

ἤρωος, τίροτερον δὲ zfxaónulo ἐκαλεῖτο" ὡς καὶ «ἄριστο-- 
. ἢ » 4 i € ,' . ? , . / 

φανης "7, ἔτι δὲ xol “φποχρατίων᾽ zfxoónula !9* τρία 
€ » ' ' ! ? ! $54! 
ὑπῆρχον γυμνασία, “υκιον, Κυνόσαργες, Ἵκαδημία, εκλη-- 

^: , LI 2 - 

, 44 δὲ ἀπὸ τοῦ καϑιερώσαντος αὑτὴν ᾿αΑἰκαδημοῦ. 

᾿Ακέφαλος 38 μῦϑος" ἐπὶ τῶν ἀτελῆ λεγόντων" 
p e 

IlÀavwov' ἀκέφαλον καταλίποιμι ?? μῦϑον. 
᾿ 3 , -—.21* Δ - , i Ακίνητα κινεῖς ?** ἐπὶ τῶν λέαν παρανομὰ πραι-- 

, et ? ET] ev 

τόντων, OTL OU δεῖ κινεῖν 

. ὁροφήν. 

, ων μ - b 
τυμβους, 07 ταφοὺς, μ᾽ 

"᾿ΑἌκισσος ? μετ᾽ ἀνϑεστήρια᾽ ἐπὶ τῶν βρα- 

᾿δέων. 

"Adxovny 33 σιτίζεις, ἐπὶ τῶν τροφῇ πολλῇ χρω- 
- , - 

μένων, μηδὲν δὲ εἰς σῶμα ἐπιδιδονζων. 
^ “ ε 

τῶν αδυνατων»ν. 

ἄλλοι δὲ. ἐπὶ 

» : 3 " Ἄκουε "* τὰ ἀπὸ καρδίας" ἐπὶ τῶν ἀπαρακα- 
. , eS ^ , . 
λυπτς € φρονοῦσι διεξιοντων." , 

BJ 

rog; τὰς σανίδας ὑφείλετο. Ἔπεει-- 

τα ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐπὶ σοφίᾳ 
μεῖζον φρονεῖν. 

16) Plut. .Cim. C. 45. τὴν δ᾽ 

“Ἄχαδημίαν ἐξ ἀνύδρου καὶ αὐχ- 
μηρᾶς xardüDurov ἀποδείξας ὄὅλ-- 

5 - 

σος, ἡσκημένον ὕπ᾽ αὐτοῦ δρό- 
]Ν Moic καϑαροῖὶς καὶ συσκίοις περι-- 
στάτοις. 

, 17) Aristoph. Nub. 1001. vi- 
de Schol. Matth. 

18) Codd. ᾿ἀκαδήμια.. τρία. 
. Matth. scribendum censet : *4xao- 
δημία᾽ τρία ὑπῆρχον x. τ. 4. ia 
enim apud Harpocrat. p. 7. le- 
gitur. ; 

19) Apost. Cent. II. 52. Ma- 
Caf. ἐπὶ τῶν ἀτελῆ deyortwr. 
Lucian, Scytfh. c, 8. βούλεσθε 

? H , - .5 , : "on 
Ax&v9uog τέττιξ ?5* ἐπὶ τῶν αφώνων καὶ auov- 

z “ 3 

οὖν ἤδη ἐπαγάγω τῷ μύϑῳ τὸ 
τέλος, ὡς μὴ ἀκέφαλος περινο- 
Grot. 

20) Apogr. Dresd. καταλύτο- 
μαι ex legg. VI. p. 759. a. Cfr. 
Heind. ad Gorg. p. 595. d. 

21) Apost. Cent. IL 55. Ma- 
car. χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ᾿ ὅτι οὐ 
δεὶ τὰ δρισϑέντα παραβαίνειν. 

22) Apost, Cent. II. 54. & 
κισσός. lntaetam reliqui Codi. 
cum lectionem. 

25) Apost. Cent. II. 58. Ma 
car. ἐπὶ Τῶν τροφῇ μὲν 2. X0 
pH. δὲ εἰς σ. ἐπιδιδόντων. 

24) Apost. Cent. II. 29. Ma 
car. ἐπὶ τῶν. ἃ qoovovci δεεξι- 

ὄντων. Apogr. Dresd. ἃ φρο- 
γοῦσε contraxit in ἀφρονοῦσι. 

25) Apost. Cent, 1l. iQ: 



σωνγ" οὐκ χδουσι γὰρ OL ἐκεῖσε τέττιγες, ὡς καὶ τὸ (fa— 
τροῇ T τρᾶχος Σερίφιος. 

[] * 

᾿Ἰχούσατε véoL γέροντος, ov νέου γέροντες ἤκουον. 

ἢ [Y “ 

᾿Αχρῳ ?5 ἄψασϑαι δαχτυλῳ᾿ ἐπὶ τῶν οὐκ ἀκρι-- 
jog ἡσχημένων. ' 

Vix "7 μέγιστος οὐ φοβεῖται τοὺς ψόφους, 
Καὶ νοῦς ἐχέφρων πᾶσαν ἕλκουσαν βίαν. 

» 1 34 . V 05 ! 4Q. 
Axay μὲν *? ὡς Ζεὺς olóev: ἐπὶ τῶν ἀκόντων *? 

ἐπισχνουμένων τι. ὡς καὶ τὸ, ἑκὼν ἀέκοντί γε ϑυμῷ. 
ν᾽ ᾿ » * Fo ' 
xov δ᾽ ἁμαρτὼν οὔτις ἀνϑρωπων κακὸς ??. 

77 A "^ A3 

To « μετα τοῦ À. 

er “7 P - , 

“λας * ἀγὼν καϑεύδεις" ἐπὶ τῶν ἐν ueyalo 
! J Li "dv καϑευδόντων xol ῥᾳστωνευομένων" ἐμπόρου yao 

^ ^t t ^ Li Li tog τὴν γαῦν ἁλῶν πληρώσαντος, εἶτα καϑεύδοντος, τὴν 
ὠτλίαν ἐπαναβῆναι καὶ, ertet τοὺς ἄλας, Ὁ δὲ Διο-- 
T . e ἢ , * FP. t4." 1 , 
ial οὕτω qQcsSeL vnvóe τὴν παρϑδιμίαν" αλῶν δὲ qoo— 

) , , ’ 

τος, ἔγϑεν ἤλϑεν, ἔνϑ᾽ ἔβη. Ἔμπορσς γαρ τις ἅλας 
a) : . 2 , ! 5 2 2 » ? Al 
(Uy xal ἁἀποκαϑευδησας ἀπωλεσεν αὐτοὺς ^, τῆς αντλίας. 
Ν᾿ y. » ' ἐπωιαβάσης" λέγεται οὖν ἐπὶ τῶν, ἅπερ προσεπορισαν, 
, . 

(τολλύντων. 
* " ; 

?6) Apost. Cent. II. 55. Ma- 50) Laur. addit: «Σοφοκλέους 
(τ, ἐπὶ τῶν οὐκ ἀκριβῶς τι p- | ἡ γνώμη. Macar. addit: ^4 καρ-- 
"'^»uroy (sic). Lucian. quo-| noregoc ἀδώνεδος κήπου᾽ 
"od. Hist. eonscr. c. 4. ἄκρῳ ἐπὶ τῶν μηδὲν γενναῖον τεκεῖν 
ít τῷ δαχτύλ»» τοῦ πηλοῦ προς-- | δυνα μένων. ͵ 
"UG Ey OG, . ἡἈκαρπότερος ἀγρίππου" 

27) Apost. Cent. Π. 56. ἐπὶ τῶν πάνυ πενομένων᾽᾿  dd-- 
͵ κωνὲς γὰρ τὴν ἀγρίαν ἐλαίαν ἄ- 

E] " D í 

3) Apost. Cent. II. 37. γρίππον καλοῦοιν. 

.) Codd. ὠκόντωγ, imo 4) Apost. ,Cent. II. 59. 
Ἔκόντως, Matth. 2) Apogr. Dresd. αὐτο. 

. / Li 7 
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N 

^ 

γόμενοι. 
χείρου διέλυσεν ᾿“πολλοφάνης ó 
γραμματικὸς ἢ 

Seis (ἔφη) τῶν φίλων, ὥστε xot 

“4λας 3 

8 .— / 
/ 

X , 4 ' . ᾿ ! 

καὶ τραπεΐζαν μὴ παραβαίνειν" On 
7» παροιμία" φίλοι γὰρ ἐκ τούτου * γινόμεϑα. 

- AÀn9éovega 5 τῶν ἐν 
Li ᾿ “ 4 ^ 

Zayga* ἐπὶ τῶν αληϑῶν, 
οὐ πιστευομένων δέ. Σάγρα τόπος τῆς “Ποκρίδος" μὲμ- 
γηται τῆς παροιμίας Ἱμένανδρος &y ἀνατιϑεμένῃ. “οχροὺς 

δέ φασι τοὺς Ἐπὶξεφυρίους, πόλεμον ἔχοντας πρὸς τοὺς 

πλησιοχώρους Κροτωνιάτας, αἰτῆσαι συμμαχίαν τοὺς 4α- 

κεδαιμονίους" τῶν δὲ στρατὸν μὲν 9 οὐχ ἔχειν φησάντων 

διδόναι δὲ αὐτοῖς τοὺς “Διοσκούρους, οἰωνιδαμένους τὸ 

κερτομηϑὲν, τήν τε ναῦν ἀποστρέ yes καὶ δεηϑῆναι τῶν 

Διοσκόρων συμτελεῖν αὐτοῖς.ν Νικησάντων δὲ αὐϑημερὺν 
καὶ τῆς φήμης διαγγελϑείσης εἰς Σπάρτην, τὸ, μὲν πρώ- 
τὸν ἀπιστηϑῆναι" ἐπεὶ δὲ εὐρέϑη ἀλὴηϑῆῇ, ἐπιλέγειν τοῖς 
ἀληϑεστάτοις μὲν, οὐ πιστενομένοις δέ. 

^ , " n" * 

““λεκτρυὼν ἐπιπηδᾷ "΄ ἐπὶ τῶν ἀγενῶς ὃ ανα- 
μαχομένων. 9 τὴν ἥτταν" 

c 3 ! c t ,. 

ol ἀλεχτρυονες ὑπεράγαν Οὐχ 

ἔδουσιν ἐ ἔν τοῖς ὑγροῖς χωρίοις, καὶ ἔνϑα νοτιώτερός ἔστιν 

ὃ ἀήρ᾽ ψυχροὶ δὲ ἄρα ὄντες τὴν σύγκρασιν oi vertes, 

εἶτα μέντοι πυρουμένου τοῦ ἡλίου ἀϑουσιν' ἀλεκτρυόνες 
7t μὴν καὶ ὄρνιϑες ol ἐθάδες πτερυσσόμενοι καὶ φρυατ- 

3) Apost. Cent. II. 41. Ma- 
car. τὴν Θέμιν φασὶ yonatgoud— 

᾿ ζουσαν Ttapaiveiy ὅτε τοῖς κοι- 

γνωνήσασε τούτων φίλοις χρῇαϑαι 
δεῖ. Archiloch. Fragm. LXXXIX. 
ed. Liebel: 
Ὅρχον δ᾽ ἐνοσφίσϑης μέγαν, 
"Meg τε καὶ τράπεζαν, 

cum nota editoris, cfr. Lobek. 
Aglaoph. 1. p. 85. Plut. Sym- 
pos. 

ρος, ἕστιωμένων ἡμῶν παρ᾽ av- 
τῷ, 

V. Quaest. X. ἐζήτει φ»λῶ- 

τίνες ἂν εἴεν oi τεερὶ &Àa 
καὶ κύμινον ἐν τῇ παροιμίᾳ λε-- 

καὶ τοῦτο μὲν ἐκ προ-- 

οἱ γὰρ οὕτω συνή-- 

πρὸς ἅλα δειπνεῖν καὶ κύμινον, 
ὑπὸ τῆς παροιμίας προβάλλονται. 

1) Laur. τούτων. 
5) Apost. Cent. II. 42. Με. 

car. εἰς τὸν ἐπὶ Ἰταλίαν ποτα- 
μὸν “Σάγραν νικησάντων us] 
«ακεδαι μονίων, αὐϑημερὸν 5 φή" 
μὴ κατέλαβε τὴν Σπάρτην. | Ul 
Menander ed. Meineke p. 17. 

6) μὲν Mosc. om. 
7) Apost. Cent. II. 45. 
8) Codd. ἀγενῶς. | Apost εὖ- 

γενῶς. 
9) ἀναμάχεσϑαι τὴν ἧτταν esi 

pugnam redintegráre, ita ut εἶδ. 
de& accepta resarciatur. Spanh. 
ad Julian. Or. I. p. 24. C 

| Wyttenb. ad p. 417. D. | 



τύμενοι καὶ ὑποτρύςοντεές χειμῶνα δηλοῦσι" πετόμενοι δὲ 
oec εἰς ἀλλήλους καὶ δι᾽ ἀλλήλων ϑέοντες, χειμῶνα 
ἐσόμενον οὐχ ἀγνοοῦσιν "5. 

Ἄλεν " ἀπὸ μείζονος ἀνδρὸς" ἀντὶ τοῦ ὑπο--: 
χώρει τοῖς κρείττοσιν. 

Αληλεσμένος " βίος xal μεμαγμένος" ἐπὶ 
τῶν ἐν ἀφϑονίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ὄντων ἢ ἐπὶ τοῦ προ-- 
χείρου καὶ ἑτοίμου" ὁμοία τῇ, “Φσπαρτα καὶ ἀνήροτα. 
Ain» ν3 δρῦν βαλαάνιζε" ἐπὶ τῶν ἐνδελεχῶς αἱ-- 

τούτων Ti* ἢ παρὰ τῶν αὐτῶν ἀεὶ δανειζομένων" οἱ πα-- 
ku yap βαλάνοις ἔζων, πρὸς οὖν τοὺς περισκοποῦντας 
τὰς δρῦς, εἴτε πλήρεις εἶεν, εἴτε κεναὶ, ἄλλην δρῦν βα-- 
lante, ἔλεγον. 

t ' ? Αλμυρὰν " ἀκοὴν ἀπεχλύσατο ποτίμῳ A0— 

10) Laur. in sqq. mutat pro- 
"rbiorum ordinem: ἁλμυρὰν 
ἐχοήγν. ἄλλο γένος κώπης. dàz- 
ἱιαμέγος βίος. ἄλλην δρῦν βα- 
ἐένιζε, ἁλωτὰ γίγνεται. ἀλώπηξ 
δυροδοχεῖται. ὅλμη οὐκ ἔστιν᾽ 
ἀλιτήριος el. ἀλκνονέτιδας ἡ μέρας. 
εἰώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει. ἁλιεὺς 
"yes. ἁλμυρὸν γειτόνημα. ἄλ- 
40 uy σπείρουσι. ἄλλοτε μὴη- 
quj. ἁλιεὺς dv. ἄλλων ἰατρός. 
δλώγητον ἀνδράποδον. ἁλῶν μιέ-- 

hwvoy. ἄλλοι πάμον, ἄλλοι. ἀλω-- 
Miuy πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα. 
ως ideis. ἄλλως ὀναλίσκεις ὕ-- 
δος, ἄλλο ylav$, ἄλλο κορώνη. 
εὐδομυϑεύειν χοέων. ἄλλην μὲν 
"πτλοῦμεν. ἀλλότρια βάλλειν. 
ti διασμη χϑείς. ἄλλα μὲν MeV 
ἴον ἀλλὰ de ,Δεύχωνος ὄνος. ἂλ--: 
looi μὲν γλῶσσα, ἄλλοισε δὲ γόμ-- 
po. θλλότριον ἀμᾷς θέρος. *4ài- 
"Udo; ἀνδρεία. ἄλλοτε δ᾽ ἀλ- 
lsioy τελέϑειν. ἄλλος οὗτος Hoa- 
"is. ὅλα xc πύαριον. ἅλις δρυ-- 
ἐς, ἄλλος βίος, ἄλλη δίαιτα. ἀλλ᾽ 
"/" δεὶ περὶ τὸν βωμιόν. ἀλλ᾽ 

ι 

οὐκ αὖϑις ἀλώπηξ. ἄλλα μὲν JdeV- 
xovog ὄνος φέρεε, ἄλλα δὲ «Τεύ-- 
xov. ἄλλο γένος κώπης. ἄλλη το-- 
ρέλλη. ἀλλότρια βάλλειν. ἄλλως 
ἀγναλίσκεις ὕδωρ. ἀλλ᾽ οὐ λαχοῦσ᾽ὑ 
ἔπινες. Jam vero in posterum 
divergentem Cod. Laurentiani 
ordinem adscribere supersede- 
bo, cum ad rem nihil faciat. 

41) Inverso verborum ordi. 
ne in ἀπὸ μεέζονος ἀνδρὸς ἄλεν 
Arsen. et Apost. idem infra 
receperunt: nostrum ordinem 
habet Diogen. Cent. II. 56. 

12) Apost. Cent. II. 46. Ma- 

car. ἀληλεσμένον βίον xoi με- 
μαγμέγον Bíov' ἐπὶ τοῦ éro(uow 
καὶ προχείρου καὶ ἀκόπον. 

43) Apost. Cent. II. 47. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἐνδελεχῶς eltovv- 
των. 

14) Apost. Cent. II. 44. Me- 
mini me legere boc et apud 
Platonem et apud Hermoge- 
nem in rhetoricis, sed neutrum 
locum poteram invenire. Idem 
proverbium paullo inferius, lau. 



s — 40 —. 

yo ἐπὶ τῶν ᾿αττύ τινὸς φαύλου εἰς καλὸν τι “μετακλι-- 

γάντῳν. 

"AÀAo 15 γένος κωπης" ἐπὶ τῶν περὶ τὸ ἦϑος 
ἐνηλλαγμένων. 

“λωτὰ γίνετ᾽ ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ ἁπαντα᾽ 

ἹΜενάνδρου 16 ἢ) γνώμη. | - ' , 

᾿“λιτήριος "V εἶ" ἐπὶ τοῦ μετὰ βίας τι ποιοῦντος 
ἀπὸ σιτοδείας. "hug κατέλαβέ ποτε τοὺς ̓ Αϑηναίους" 

ἥρπαζον οὖν τινες ἁλώμενα | χὰ ἄλευρα" ἀπὸ γοῦν éxti- 

yy καταχρηστιχῶς τοὺς πονηροὺς ἀλιτηρίους ἐκάλουν" ὃ 

δὲ λιμὸς ἐγένετο, ἀπὸ τοῦ «Αἰτωλικοῦ πολέμου. 

“λκυονίτιδας 19 ἡμέρας ἄγεις" ἐπὶ τῶν ἀτα- 

ράχων καὶ ἀνεπτηρδάστων 59. περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ διαφέροι- 

ται Σιμωνίδης γὰρ ἐν πεντάϑλοις ἕνδεκα φησιν αὐτας, 

καὶ “Αριστοτέλης ἔν τοῖς περὶ Lon Δημαγύρας ἑπτα" 

Φιλόχορος: ἂχ ἐγγέχ" τὸν δ᾽ ἀπ᾽ αὐταῖς μῦϑον͵ Ἡγήσαν-- 

ὄρος ἐν τοῖς περὶ ὑπομνημάτων λέγει οὕτως" ᾿“λκυονέως 

τοῦ γίγαντος ϑυγατέρες ἦσαν Φωσϑονία, ^90, Ιμεϑώ- 

»n; Aixiner ; Παλλήνη 22 ; 4ριμώ, ᾿“ατερίη" "αὗται ue- 
τὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ἀπὸ Καναστραίου, 0 ἔστιν 

, ἄκρον τῆς Παλλήνης, ἐῤῥειψαν αὑτὰς εἰς τὴν ϑάλασσαν᾽ 

“Ἀμφιτρίτη δ᾽ αὐτὰς ὄρνιϑας ἐποίησε, καὶ ἀπὸ τοῦ πα- 

datur. Matth. Locus Platonis| dem modo Laur. bis profer 
est in Phaedro p. 345. C. ἐπι-- | hoc prov. 
ϑυμῷ 'πυτέμῳ λόγῳ oiov ἅλμυ- 16) p. 52, ed. Mein. 
ec» ἀκοὴν ἀποκλύσασϑαι. ^ Eun-| 47) Apost. Cent. II. 50- 
dem locum respicit Hermog.| 18) Apogr. Dresd. ἁλούμ" 
περὶ δεινότητος p. 450. ed. Ald. 19) Apost. Cent. II. 51. 
xai Jdrov' oiov ἁλμυρὰν dxo-]stoph. Αν. 1594. 
ἣν ἀποκλύσασϑαει ποτίμ.» Adyo. «Μλκυονέδας τ᾽ ἄν dye ἡμέ 
Plures, qui hanc phrasin er- ρας ἀεί. 
presserunt, enumerat Wyttenb.| 20) Apogr. Dresd. ἄνεπιρ 
epist. crit. p.-55. 56. coll. ad | ozov. 
Plut. p. 151. D. ; 21) Apogr. Dresd. quio qot 

"E 22) , Apogr. Dresd. Παλήνη * 
15) Apost. Cent. II. 45. Eq | mox ἄκρον τῆς Παλήνην: 

ed- 



τρὸς 2flxvovsg ἐχλήϑησαν" ol δὲ νήνεμοι «καὶ γολήγην 
ἔχουσαι ἡμέραι * Δλκυονίτιδες καλοῦνται. 

λιεὺς 9 πληγεὶς νοῦν οἴσει" ἐπὶ τῶν. μετὰ 
πεῖραν εἰς γνῶσιν ἐλϑόντων" ὥσπερ καὶ ὁ πληγεὶς ἁλιεὺς 
εὐκόλως μετὰ τὴν τρῶσιν- τοὺς ἰχϑύας ματαχειρίξεται. 

Alieig ^ ὦν, εἶτα τραγῳδοὺς ἐμισϑώσω" 
ἐπὶ τῶν μὴ προσήκοντα ἑαυτοῖς δρώντων, ἀλλ᾽ ἀνόμοια "5. 
Aug ?6 οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ" ἐπὶ τοῦ αηδοῦς xoi 

(φαρτύτου. 
᾿Αληϑομυϑέειν χρεὼν, ὕπου λωΐον᾽ Ζημο- 

χρίτου ἡ ὑποϑήχη. -— 
᾿Αλλην 27 μὲν ἐξηντλοῦμεν, ἡ δ᾽ ἐπεῤῥέει' 

ἐπὶ τῶν μάτην πονούντων. 
᾿λλα “8 μὲν P E: ὕχων, ἄλλα δὲ ἀεύχωξος 

0v0g φέρει" ἐπὶ τῶν ἐχόντων τοὺς λόγους ἀσυμφώ-. 
"6 - τοῖς ἔργοις" ' μεύχων yag τις γεωργὸς ) μέλιξρς. 
ual εἰς φορμὸν ἐμβαλὼν ἐκόμιξ εν εἰς ᾿“ϑηνας" au 
$ τοῖς φορμοῖς ἐπιβαλών, ὡς ὀλίγον εἰςπραχϑησόμε-- 

"6 τέλος" τοῦ δὲ ὄνου πδσόντος, οἱ τελῶναι βοηϑῆσαι 
βουλόμενοι, ἔγνωσαν Ort μέλι ἐστίν. 

“ἅλα καὶ κύαμον 33" ἐπὶ τῶν εἰδέναι μὲν aipog- 
ποιουμένων; ovx εἰδότων δέ" οἱ γὰρ μάντεις ἅλᾳ καὶ κυ-- 
"hoy τιϑέασιν, ὅϑεν καὶ τοὺς ἀποῤῥήτων κοινωνοῦντας 
τοὺς περὶ ἅλα καὶ κύαμον ἔλεγον. 1 

“Ἅλις δρυὸς * 39. ἐπὶ τῶν εἰς τινα δίαιταν βελείονα 

15) Apost. Cent. II. 55. 
24) Apost. Cent. II. 57. 
2) ἰάγύμοια €0, quae cum 

Woribus ipsorum, non congru- 
, Uit. Cfr. Lob. ad Soph. Aj. 1555. 
30) Ap. C. II. 49. Mac. ἄλμη 

οὐχἔνεστεν αὐτῷ Umi τῶν ἀηδῶν. 
27) Apost. Cent. . II. 65- . 
28) Apost, Cent Il. 68. In 
urent. bis: diio. μὲν “Πεύπων, | 

Ule δὲ deUxmvog voc | φέρει" 

ἐπὶ τῶν ἄσυ uqogove τοὺς λύγους 

toig ἔργοις παρε χο μένων. dein- 
de: ἄλλα piv des xoivoc ὄνας φέ- 

get, ἄλλα Ok “πεύκων᾽ ubi post - 
ἔργοις παρεχομένωκ eadem, quam . 

; Mosc. offert, explicatio sequitur. 
,28) Apost. Cent. IL. 73. 
80) Apost. Cent. H. 76. Ma- 

δῦ. ἐπὶ τῶν αἰσχφῶς μέν τὲ καὶ 

ἀηδῶς δαϑιόντων, ἕτερον δὲ βε2- 
τιον εὑρώντων. . 

6 



εἶτα σὺ 59 μέντοι, σὺ ἐκεῖνος, ὧν, καὶ γὰρ xol τὸν ὄρνιν 
& γνώρισε ; τοιαύτας ἀποδίδως τοῖς σωτῆρσι τὰς χάριτας; 

ἀλλὰ. πῶς ἂν καὶ ἄλλος σπουδὴν κατάϑοιτο εἰς τινα, αἰἱ- 

δοῖ 4s, χαρίτων ἐφόρου. τε xod ἐπόπτου; καὶ τῷ μὲν 

᾿φαῦτα εἴρητο" ὁρῷ δὲ ἐπιστραφεὶς τοὺς πεόντας ἀσπαί-- 
φοντάς τε καὶ ἀποϑνήσκοντας" ἦν δὲ ἄρα ὡς συμβαλεῖν 
ἐμημεκῶς ἐς τὴν πηγὴν ὃ ὄφις καὶ χεράσας αὐτὴν τῷ 
ἐφ᾽ οὕτως ὃ ἀετὸς τῷ σώσαντι ἀμοιβῇ vis icorluov σω-- 
«20làc ἀπέδωκε τὸν ico». ΝΕ 

Τὸν 5 δὲ χρυσάετον, ὡς δ᾽ ἄλλοι φασὶν ἀστερίαν, οὐ 
μόνον γεβροῖς; αλλὰ καὶ ταύροις ἐτιτίϑεσθαι 5* χατὰ 

τὸ καρτερύν᾽ ὃ μὲν γὰρ κεχυφὼς κάτω νέμεται ὃ ταῦρος" 
ὁ δὲ ἀετὸς ἐπὶ τῷ 53 τένοντι τοῦ ζώου καϑίσας ἕαυτὸν 
παίει τῷ στύματι συνεχέσι καὶ χαρτερικαῖς ταῖς πληγαῖς" 
ὁ δὲ ὥσπερ οἰστρηϑεὶς ἐξάλλεται 5*, καὶ ἢ ποδῶν ἔχει 

«φυγῆς ἄρχεται, καὶ ἕως μὲν ἐνήλαται ὃ ἀετὸς ἥσυχὸς ἔστι 
καὶ ἐπιποτᾶται παραφυλάττων" ὅταν δὲ τὸν ταῦρον ϑεα-- 
ρηται πλησίον κρημνοῦ γενόμενον κυκλώσας τὰ πτερὰ καὶ 
ὑπερτείνας αὐτοῦ τῶν ὀφθαλμῶν ἐποίησε τὰ ἐν ποσὶ ui 

, προϊδόμενον »ατενεχϑῆναι βιαιότατα" εἶτα ἐμπεσὼν καὶ 
ἀναῤῥήξας τὴν γαστέρα ῥᾳδίως χρῆται τῇ ἄγρᾳ, εἰς ὅσον 
ἐθέλει" ϑήφαρ δὲ ἀλλοτρίας οὐχ ἅπτεται κειμένης, ἀλλὰ 
χαίρει τοῖς ξαυτοῦ πόνοις, κοινωκίαν τε τὴν πρὸς ἄλλον 

ἥκιστα ἐνδέχεται" κορεσϑεὶς δὲ εἶτα τοῦ λοιποῦ πονηρὸν 

 do9uo xoi δυσωδέστατον καταφνεύσας, ἄβρωτα τοῖς ἀλ-- 
λοις τὰ λείψανα ἐᾷ, καὶ μέντοι ἀλλήλων ἀπῳκισμένας 
οἰκοῦσι καλιὰς, ὑπὲρ τοῦ μὴ διαφϑείρεσϑαι ὑπὸ ϑῆρας 

σ καὶ λυπουμένους λυπεῖν" ζηλοτυπώτατος δέ ἐστιν ὁ ἀετὸς 
ν 

50) σὺ ex Laur. adjeci. οοἨὀ|γρογυιυῖδίο. cfr. Jacobs ad Phi. 
51) Ex Aeliano Hist. Anim.|lostr. Icon. p. 219. 641. Lectt 

H. 59. Matth. Stob. p. A4. 
52) Mosc. et Laur. ἐπιτέϑε- 

ται. Apost. ἐπιτίϑεσθαι.  Fre- 
quens harum terminationum | . 54) Laur. ?ténreta:. 

53) τῷ Mosc. om. 



1 Ml , A . πρὸς τὰ νεοττια". ἐὰν γοῦν ϑεασηταέ τινα προσιόντα, 
παίει τοῖς πτεροῖς αὐτὸν καὶ τοῖς ὄνυξε λυμαίνεται. x 

At9sug 55 ἐν πέπλῳ καὶ at9wy» πέπλος" ἐπὶ 
τῶν στάσεις ἐγειρόντων καὶ ὑπεκκαιόντων᾽ ἡ γὰρ 4ηΐ-- 
! , » € - € » 7 3 , αγειρα πέπλον ἔπεμψεν Ἡρακλεῖ, v οὐ ἑκαυϑη. 

᾿ ς Li € D Ai χάριτες γυμναί 99* ὅτι δεῖ τὴν δωρεὰν ἀφει-- 
δὼς ἢ ἀκενοδόξως χαρίζεσϑαί. 

ι΄» ' 4i" χάριτες οὐκ ἐν οὐρανῷ" συνυπαχούεται 
! b ^ ^ — T0' κἂν τῇ γῆ; λέγεται ἐπὶ τῶν ἄγαν εὐεργετούντων. 
Αἱ χάριτες τρεῖς" "Aya, Εὐφροσίψη καὶ Εὐ-- 

τέρπη. 
Αἰτναῖος κάνϑαρος “δ᾽ ἐπὶ τῶν μεγάλων τῷ 

σώματι. . 
3) € - , . [I «| Ν 

"4ióog xvvij * " ἐπὶ τῶν κρυπτοντῶν ἑαυτοὺς δια 

τρῶν μηχανημάτων ταύτῃ Περσεὺς χρησάμενος τὴν Γορ-- 
μὴ ἐδειροτόμησεν. ᾿ 

Αἴολος 9? ἀνὴρ εἰς βόϑρον ἐμπεσεῖται" ἤτοε 
t p ΄ 

6 πανοῦργος καὶ πονηρός" αἴολος δὲ σημαίνει τρία, τὸν 
πονηρὸν, ὡς ἐγταῦϑα; τὸν ποικίλον, ὡς παρ᾽ “Ὁμήρῳ, 

, et ΄ 4 Ἢ , e *3 , «^ ? 

x0009et0A0g ἔχτωρ, xci ογομα κύριον, οστις ἣν ἀνὴρ ev— 

στοχώτατος τὰ περὶ ἀνέμους" κἄντε ὕϑεν. καὶ ϑεὸς τῶν. 
n 

55) Apost. Cent. IÍ. 9. Pro 
αἴϑων Àpogr. Dresd. ai9;; et 
düavetpa. 

56) Àpost. Cent. II. 44. ^ 
57) Apost. Cent. IL. 40. Hoc 

Εἰ sq. deest in Laur. 
58) Apost. Cent. II. 7. Ári- 

ἄορ. Pac. 75. 
Ἐξεήγαγ᾽ Airvaiov μέγιστον κάν-- 

ϑαρον, 
eodem modo dicitur irvaio; 
ur apud Sophoclem Oed. 

59) Apost. Cent. II. 8. Ma- 
Cr. post μηχανημότων pergit: 
Ἰοιαύτη γὰρ ἣ τοῦ ἔδου κυνῆ, 
ἦγε χρηοάμενος ὃ Περσεὺς τὴν 

4 

Γοργόνα ἐδειροτόμησεν. Aristoph. 
Ach. 586. 

Zofk δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα 
Jae! Ἱερονύμου . 

“ΣΣευτοδασυπυκνότρεχά tiv! "4:- 
do; κυνῆν, 

Εἶτ᾽ ἐξόνοιγε μηχανὰς τὴς Σι- 
σύφον. 

Luc. bis accus. c. 21. si γοῦν 
τις αὐτυὶς τὸν τοῦ Γύγου δακ- 
τύλιον ἔδωκεν ὡς περιϑεμένους 

μὴ. δρᾶσϑαι, ἢ τὴν τοῦ "Ados 
κυνέην, etc. Eustath. Opusc. p. 
801. l. 95. τὴ» νύχτα ὡσεὶ καὶ 

"didovy χυνέην εἰς ἐπέκρυψιν ἀμι- 
ἐβεβλη μένοι. 

" P5 Apost. Cent. II. 12. 

5 



p 34 edi ) 

ἀνέμων ὑπείληπται" οὗτος Τηλεπώραν 9* γήμας τὴν “1αι-- 
στρυγόνα, ἐγέννησε ϑυγατέρας ἕξ, καὶ ταύταις ἴσους υἱούς" 
εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν ἄρσεσι τὰ ὀνόματα Ἴοκαστος, Ἐοῦϑος, Φα- 
λακρὸς 55, Χρύσιππος, Φερήμων καὶ ᾿Ἡνδροκλῆς" ταῖς δὲ 
παρϑένοις Ἔφϑη 9, Αἰόλη, Περίβοια, dia, ᾿Αστυχρά- 
veux 9* καὶ Ἡρφαιστία. 

- 
hl 

) Τὸ ἃ μετὰ τοῦ x. 

᾿Αχεσσαΐου σελήνη ** ἐπὶ τῶν eig ' χρόνον eva-. 
βαλλομένων πρᾶξαί τι" ἦν δὲ κυβερνήτης, ὃς ῥάϑυμος ὧν 

ἔλεγε διὰ παντὸς ἀναμένειν σελήνην, ἵνα ἐν φωτὶ ὁ πλοῦς 
αὐτῷ γένοιτο ?. 

| ᾿Αχκαιρος 5. εὔνοια οὐδὲν ἔχϑρας διαφέρει" 
Innóhvroc εἶπε τοῦτο πρὸς τὴν Φαίδραν, λέγουσαν αὐ- 
τὸν ^ φιλεῖν ὑπὲρ ὅλους. 

danti 5 'κωμάζουσιν εἰς φίλους φίλοι" 

ὅμοιον αὐτῇ 'ἔστι τὸ, 'αὐτόματοι 9 δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ 
δαῖτα ἴασιν" ἐπὶ τῶν αὐτομάτως πορευομένων που. 

"Ἄκουε Ἴ τοῦ τέτταρα ὦτα ἔχοντος" αὐλὴτὴς 
DM ἦν, ̓ περὶ οὔ εἶπεν ἡ Πυϑία τισὶν, ὡς παραφυλαττοιντο' 

οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπώλοντο" ἔνιοι δὲ ὃ ἐπὶ τοῦ πολλὰ 
εἰδότος ἢ ἀκούοντος" oí δὲ ἐπὶ τῶν ἀληϑευόντων , ὡς ἐπὶ 

supra lin 61) Leur. 7 ἡλεπύραν. 4) Laur. γένηται. 

42) Codd. dPagaxdós. 
65) Laur. 7/957. 
64) Apogr. Dresd. "4orva- 

πρότεια. Macar. addit: 41γύπ- 
τον γάμος, ἐπὶ τῶν ἀλυσιτέ-- 
λῶς γακπούντων᾽ «Αἴγυπτον γὰρ 
παταλιπόγτα τὴν γαμετὴν δι 
αἰσχρότητα, ὃ κηδευτὴς ἀνεῖλε 
“Ἰαναός. .4i àv δου τριαχά- 
δες" 

ἀποχεκρυμμένα γινώοκειν ἔϑε- 
λόντων᾽ ἣ τριακὰς δὲ μυστήρια 
τῆς͵ Ἑκάτης. 

4) Apost. Cent. II. 19. 
m 

ἐπὶ τῶν περιέργων καὶ tà | 

γένοιτο. 
5) Αροβῖ. Cent. II. 20. Ma 

Car. ταῦτα Ἵππολυτόν φασιν εἶ- 
zeiv διὰ τὴν “Ῥαίδραν. 

à). Laur. αὐτῷ. Ι 

5) Apost. Cent. II. 24. Ma 
car. dx4. xou. εἰς φίλων φίλοι 
ὅμοιον TÀÜ' αὐτόματοι δ᾽ spado 
dy. ἐπὶ δαῖτας ἴασιν. 

6) αὐτόματοι δ᾽ Codd. om 
De hot prov. vide Plat. Symp 
p. 174. B. 
, 7) Àpost. Cent. II. 23. 

8) Leur. μὸν. 



35. — 

τοῦ ᾿Απόλλωνος, Ov τετῃάχειρον ? καὶ τεεράωτον κα- 
λοῦσιν. : 

᾿Ακεσίας ἰάσαιτο "5" ἐπὶ τῶν ἐπὶ χεῖρον ἰωμέ-- 
vwv' xol ““ριστοφάνης" «Ακεσίας κὸν πρωκτὸν ἰάσατο. 
 Axglg '* δυσκίνητος χλωρά" ταύτης ταῖς χι-- 

"mee οἱ ἀγροῖκοε προςτρέχουσι, καὶ μαντείας ἐξ αὐτῶν 
ποιοῦνται" τέϑεται οὖν ἐπὲ τῶν φαύλως μαντευομένων. 

"Ἄἄχις ποταμ ὃς 12" ἐπὶ τῶν «yay ψυχρών" ψυχρὸς" 

yap ἔστιν οὗτος.  ' 

᾿Ἄκρον "3 λαβὲ καὶ μέσον ἕξεις" οἱ τὴν “ἴγι-- 
»ty οἰχοῦντες «ἐκπεσόντες αὐτῆς, διὰ πόλεμον, ἐχρήσαντο» 
τῷ ϑεῷ᾽ ὁ δὲ τὸν χρησμὸν τοῦτον εἶπε, καὶ συμβαλόντες. 
ἀχρωτήριον TL κατασχόντες κατὰ μέσον ᾧχησαν᾽ λέγεται 
à ἐπὶ τῶν δυσνοήτων. | - 

'"4xeaalovu "4 xai Ἑλικῶνος ἔργα ἐπὶ τῶν 
ϑαύματος ἀξίων" οὗτοι γὰρ πρῶτοι τὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶς πέ-- 
πῖον ἐδημιούργησαν. 

᾿᾿χκαδημίηϑεν "5 ἥκεις" ἤτοι σοφὸς καὶ σπουδαῖος 
ὑπάρχεις. ᾿“ἰχαδημία δὲ ἦν 

9) Laur. τετράχειρα. 
10) Apost. Cent. II. 25. Hunc 

lecum non potui reperire in 
Aristophane. — Matth. nec ego. 

eodem verbo dxeicja. me- 
dici nomen ?/xearivo; finxit He- 
liodor. IV. 7. ubi Coray p. 145. 

11) Apost. Cent. II. 24. 
12) Apost. Cent. II. 55. 
13) Apost. Cen& II. 26. In 

4. Laur. mutat ordinem. Z- 
rore νέοι. "Αἰ κεσαέου καὶ Ἔλι- 
χώγος, ἄκων δ᾽ ἁμαρτών. ἄκουε 
τὰ ἀπὸ καρδίας. ἀκάνϑιος τέτ- 

T. ἀχαδημίηϑεν ἧκεις. ἀκέφαλος 
μὖϑος. ἀκίνητα κινεῖς. ἄκισσος 
μετ᾿ ἀγϑεστήρια. ἄκρῳ ἅψασϑαι 
δακτύλῳ, ἄχμων μέγιστος. ἄκων 
μὲν 9j; Ζεύς. ἀκόνην σιετίζεις. 

γυμνάσιον ἐν ᾿,ϑήναις αλ-- 

14) Apost. Cent. Il. 37. Coa 
sentit Macar. nisi quod εἶργέ- 
σαντο habet pro ἐδη μεούργησαν. 

15) Apost. Cent. II. 31. Cfr. 
Synes. ep. LIV. ὀνήσομαι δὲ ov 
μόνον τοῦτο τῆς ἐπὶ τὰς ᾿Αϑή- 
γας ódoU, τὸ τῶν παρόντων ἀ- 
πηλλάχϑαι κακῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
μηκέτε τοὺς ἐκεῖϑεν ἥκοντας ἐπὶ 
λόγοις προσκυνεῖν, οἵ μηδὲν ἥ-; 
μῶν τῶν ϑνητῶν διαφέρουσιν 
oUxosv εἷς σύνεσίν γε τῶν "Αρι-- 
στοτέλους καὶ Πλάτωνος ἄνα- 
στρέφονται δὲ ἐν ἡμῖν, ὥσπερ ὲν 
ἡμιόνοις ἡμίϑεοι, διότι τεϑέαν- 
ται τὴν ᾿ΑΔκαδημίαν τε καὶ τὸ 
«ixsiov, καὶ τὴν ἐν à Ζήνων 
ἐφιλοσόφει ΠΠοικίλην, νῦν οὐκέτ᾽ 
οὖσαν ποικέλην᾽ ὅ γὰρ ἀνϑύπα- 

5 Ἐ 
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σῶδες '9, ἐν ᾧ διέτριβε Πλάτων, ἀπὸ ᾿Ακαδηήμου τινὸς 
| ἥρωος, πρότερον δὲ xad tula ἐκαλεῖτο" ὡς καὶ .Αριστο-- 

. " ΄ 4 [ 

ῴφανης "7, ἔτι δὲ καὶ “ρποκρατίων᾽ Ακαδημία 18" τρία 
ς - /, , . J /! 2 ] , Àr 

ὑπῆρχον yvprooto, “υκιον, Κυνόσαργες, “καδημία, £xly- 

, 94 δὲ ἀπὸ τοῦ καϑιερώσαντος αὐτὴν ᾿Αἰχαδημοῦ. 

΄ 

᾿Αχκέφαλος 1 μῦϑος" ἐπὶ τῶν ἀτελῇ λεγόντων" 
ew 

Πλατων᾽ ἀκέφαλον καταλίποιμι ?? μῦϑον. 
| 0$ , e 23. OQ. ^ , , 

«ἀκίνητα κινεῖς ?** éni vov λίαν παρανομὰ zooi- 
, et * P -- 

τόντων, OTL OU δεῖ κινεῖν 

| ὁροφήν. 

, Ὡς ! - ' τυμβους, μη) ταφοὺς, ur 
- 

, 2: ? » ] . P" ᾿ΑἌκισσος * μετ᾽ ανϑεστηρια᾽ ἐπὶ τῶν βρα- 
δέων. 

- ᾿ , , . ^ | .- ^ ᾿Ακονηὴν 33 σιτίζεις, ἐπὶ τῶν τροφῇ πολλῇ χρω- 
μένων, μηδὲν δὲ εἰς σῶμα ἐπιδιδοόντων. 

^v 2 ri 

τῶν αδυνατων. 

ἄλλοι δὲ ἐπὶ 

"Axove cà ἀπὸ καρδίας" ἐπὶ τῶν ἀπαρακα- 
ι [Δ ^ ’ - 

λυπτῶὼς α φρονοῦσι διεξιόντων. | 
2 "m , - ' , κανϑιος τέττιξ ?5* ἐπὶ τῶν ἀφώνων καὶ auov- 

—€- 

Q4 

rog rag σανίδας ὕφείλετο. Ἔπει--: 
* φ 9 4 *? 4 , 

τα ἐκώλυσεν αὕτους ἔπ σοφίᾳ 

Μεῖζον φρογεῖν. 

16) Plut. Cim. c. 15. τὴν δ᾽ 

.ἐχαδη μίαν ἐξ ἀνύδρου xat αὐχ- 
“- ν.34 um RJ Pol »» 

μηρᾶς καταῤῥυτον ἀποδείξας ὄὅλ- 
cog, ἣἥσκπημένον ὑπ᾽ αὐτοῦ δρό- 

* βίοις »καϑαροὶς καὶ συσχίοις περι-- 

στάτοις. 

.. 17) Aristoph. Nub. 1001. vi- 
de Schol. Matth. 

18) Codd. ᾿ἀχαδήμια τρία. 
. Matth. scribendum censet : 4κα-- 
Ójuía' τρία ὑπῆρχον x.t. 4. Ma 
enim apud Harpocrat. p. 7. le- 
gitur. ; 

19) Apost. Cent. II. 52. Ma- 
Caf. ἐπὶ τῶν ἀτελῆ Aeyorror. 

Lucian, Scyfh. c. 8. βούλεσθε 

" ^ “« LI 

οὖν ἤδη ἐπαγάγω τῷ μύϑῳ τὸ 

τέλος, ὡς μὴ ἀκέφαλος περινγο- 
στοίη. 

20) Ápogr. Dresd. κχαταλίπο- 
μαι ex legg. VI. p. 759. a. Cfr. 
Heind. ad Gorg. p. 505. d. 

21) Apost. Cent. II. 55. Ma- 
Car. χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ̓  ὅτι wv 
δεῖ τὰ δρισϑέντα παραβαίνειν. 

22) Apost, Cent. II. 54. « 
κισσός. lntactam reliqui Codi. 
cum lectionem. 

253) Apost. Cent. II. 58. Ma 
car. ἐπὶ Τῶν τροφὴ μὲν 2. χη. 
Αι. δὲ εἰς σ. ἐπιδιδόντων. 

24) Apost. Cent. II. 99. Ma 
car. ἐπὶ τῶν. ἃ φρονοῦσι δεεξι- 
ὄντων. Apogr. Dresd. $ φρο- 
γοῦσε CcOntraxit in ἀφρονοῦσι. 

25) Apost. Cent, IH, 30. 



σων᾿ οὐκ ἄδουσι γὰρ oL ἐκεῖσε τέττιγες, ὡς καὶ τὸ (fa— 
τι ΜΝ τραχος Σερίφιος. 

, Σ 

-fxovgate γέοι γέροντος, OU νέου γέροντες ἤκουον. 
, ' , b] ^r 

"Axoq ?5 ἄψασϑαι ÜOaxvvAQ* ἐπὶ τῶν ovx ἀκρι-- 
pog ἡσχημένων. ' 

᾿ἄχμων "7 μέγιστος οὐ φοβεῖται τοὺς ψύφους, 
Καὶ vovg ἐχέφρων πᾶσαν ἕλκουσαν βίαν. 

14 m" , »Q. 

᾿Ἄχων μὲν 8 ὡς Ζεὺς οἶδεν ἐπὶ τῶν ἀκόντων *? 

ἐπισχνουμένων τι. ὡς καὶ τὸ, ἑκὼν aéxovil γε ϑυμῷ. 
» ν 2 4 ,! ? c [/ 

zov δ᾽ ἁμαρτὼν ovrig ἀνϑρωπῶων κακὸς 59. 

Τὸ « μετὰ τοῦ À. 

et * 4 ^ t 

Alag * ἄγων καϑευδεις" ἐπὶ vow ἐν μεγαλῳ 
! , , , 

"dv χαϑευδοόντων καὶ ῥᾳστωνευομένων" ἐμπόρου γὰρ 
^ ^: - ' * , Ν τος τὴν γαῦν ἁλῶν πληρώσαντος, siru καϑεύδοντος, τὴν 

(πλίαν ἐπαναβῆγαι καὶ, ἐκτῆξαι τοὺς ἅλας, Ὁ δὲ Διο-- 
“εριαγὸς OU ζει τήνδε τὴ θιμίαν" ἁλῶν δὲ qo γεριανὸς οὕτω φραζει τῆνδὲ τὴν παρϑιμίαν" ἁλῶν δὲ φορ-- 

Ύ t 4 , f. , , 

τος, ἔνγϑεν ἤλϑεν, ἔνϑ᾽ iB.  '"Eunogü0g γὰρ τις ἅλας 
m 10 € δὴ 5 rr À |n On^ 2 ^n AL ἴων xai ἁἀποκαϑευόησας ἀἁἀπωλεσεν αὐτοὺς *, τῆς αντάίας. 
γ 7] b f - Ι 

ἑπαναβασης" λέγεται οὖν ἐπὶ τῶν, ἅπερ προσεπορισαν, 
M ^ 

ἀπολλύγτων. | 

' / 

26) Apost. Cent. II. 55. Ma- 50) Laur.:addit: Σοφοκλέους 
CT. ἐπὶ τῶν οὐκ ἀχριβῶς τι ἧ- | ἡ γνώμη. Macar. addit: "3 κα ρ-- 
"iuuévoy (sic). Lucian. quo-|zóregoc δώνεδος κήπον᾽ 
mod. Hist. eonscr. c. 4. ἄκρῳ |émi τῶν μηδὲν γενναῖον τεκεῖν 
It τῷ δαχτύλ.» τοῦ πηλοῦ προς-- | δυνα μένων. 
αψώμεγος. . ᾿Ακαρπύτερος ἀγρίππου" 

217) Apost. Cent. II. 56. ἐπὶ τῶν πάνυ nmevouévov'  4dd- 

, - κωγὲς γὰρ τὴν ἀγρίαν ἐλαίαν à— 
38) Ápost. Cent. II. 57. . yon mov χαλοῦοιν. 

. 33) Codd. ἀκύντω». imo 4) Apost. Cent. 1I. 398. 

κόντως, Matth. 2) Apogr. Dresd. αὐτό. 
. ᾿ ͵ T , / 



hd 

Ν 

Ν 

* 
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“λας ? καὶ τράπεζαν ur παραβαίνειν" δηλὴ 
5» παροιμία" φίλοι γὰρ ἐκ τούτου 4 γινόμεϑα. 

- ᾿ληϑέστερα 5 τῶν ἐν Σαγρα᾽ ἐπὶ τῶν ἀληϑῶν, 
οὐ πιστευομένων δέ. Σαάγρα τόπος τῆς “οκρίδος" μέμ-- 

γηται τῆς παροιμίας ἹΜένανδρος ἐν ἀνατιϑεμένῃ. “Τοχροὺς 
dé φασι τοὺς Ἐπὶξεφυρίους, πόλεμον ἔχοντας πρὸς τοὺς 
πλησιοχώρους Κροτωνιάτας, αἰτῆσαι συμμαχίαν τοὺς 4a- 
κεδαιμονίους" τῶν δὲ στρατὸν μὲν 5 οὐκ ἔχειν φησάντων 
διδόναι δὲ αὐτοῖς τοὺς Διοσκούρους, οἰωνιδαμένους τὸ 
χερτομηϑὲν, τήκ ve ναῦν ἀποστρέψαι καὶ δεηϑῆναι τῶν 

᾿Διοσκόρων συμπλεῖν αὐτοῖς... Νικησάντων δὲ αὐϑημερῦν 
καὶ τῆς φήμης διαγγελϑείσης εἰς Σπάρτην, τὸ, μὲν πρώ- 
v0» ἀπιστηϑῆναι" ἐπεὶ δὲ εὐρέϑη ἀληϑῆ, ἐπιλέγειν τοῖς 

ἀληϑεστάτοις μὲν, οὐ πιστενομένοις δέ. 
iexvovoy ἐπιπηδᾷ "* ἐπὶ τῶν ἀγενῶς ὃ ἀνα- 

μαχομένων 9 τὴν ἥτταν᾽ οἱ ἀλεκτρυόνες ὑπεράγαν οὖν 
ᾷδουσιν ἐν τοῖς ὑγροῖς χωρίοις, καὶ ἔνϑα νοτιώτερὸς ἔστι! 

ὃ ἀήρ᾽ ψυχροὶ δὲ ἄρα ὄντες τὴν σύγκρασιν οἱ τέττιγεῇ 
εἶτα μέντοι πυρουμένου coU ἡλίου ἄδουσιν" ἀλεκτρυόνες 
ye μὴν καὶ ὄρνιϑες οἱ ἐθάδες πτερυσσόμενοι. xai φρυατ- 

3) Ἀροβῖ. Cent. II. 41. Ma- | πρὸς ὅλα δειπνεῖν καὶ κύμινον 
car. τὴν Θέμεν φασὶ χρηστηρια"-- | ὑπὸ τῆς παροιμίας προβάλλονται 

 Covoav παραινεῖν᾽ ὅτε τοῖς koi— 4) Laur. τούτων. 

. ed. Liebel: 

^ 

νωνήσασε τούτων φίλοις γρῆσϑαι 5) Apost. Cent. IL 423. Me 
dei. "Archiloch. Fragm. LXXXIX. Car. εἷς τὸν ἐπὶ Ἰταλίαν mota: 

μὸν Σάγραν νικησάντων μύχ'! 
Ὅρκον δ᾽ ἐνοσφίσϑης μέγαν, - “ακεδαιμονίων, αὐϑη μερὸν ἥ φή: 
“λας τε καὶ τράπεζαν, py κατέλαβε τὴν «Σπάρτην. Ctr 

cum nota editoris, cfr. Lobek. | Menander ed. Meineke p. 17. 
Aglacph. l. p. 85. Plut. Sym-| 6) μὲν Mosc. om. 
pos. V : Quaest. X. ἐζήτει Ῥλῶς- 7) Apost. Cent. II. 45. — 
qos; ἕστεω μένων ἡμῶν παρ᾽ αὖ- 8) Codd. ἀγενῶς. y Apost- εὖ; 
τῷ, τίγες ἄν εἴεν οἵ περὶ &Àa γενῶς. 

καὶ κύμινον à» τῇ παροιμίᾳ λε-- 9) ἀναμάχεσϑαι τὴν ἧτταν es 
γόμενοι. καὶ τοῦτο uiv ix προ-- | pugnam redintegráre, ita ut cla 
ζΖείρου διέλυσεν ᾿““πολλοφάνης δ] de& accepta resarciatur. Spanh 
γραμματικὸς" oí γὰρ οὕτω συνή-- δὰ .Julian. Or. I. P 2^ C 

96g (ἔφη} τῶν φίλων, ὥστε καὶ ! Wyttenb. δὰ p. 17. D. 



ln μὲν σπεέρουσι. 

— 89 

τόμενοι καὶ ὑποτρυζοντές χειμῶνα δηλοῦσι" πετόμενοι δὲ 
opnóeg εἰς aAA Move καὶ δι᾿ ἀλλήλων ϑέοντες, χειμῶνα 
ἐσύμενον οὐκ ἀγνοοῦσιν "5. 

Ἄλευ " ἀπὸ μείξονος ἀνδρὸς" ἀντὶ τοῦ ὑπο-- 
χώρει τοῖς κρείττοσιν. 
᾿Μληλεσμένος " βίος καὶ μεμαγμένος" ἐπὶ 

τῶν ἐν ἀφϑονίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ὄντων ἢ ἐπὶ τοῦ προ-- 
χείρου καὶ ἑτοίμου" ὁμοία τῇ, “ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα. 

᾿41λην 13 δρῦν βαλανιζε" ἐπὶ τῶν ἐνδελεχῶς ai— 
τούτων τι ἢ παρὰ τῶν αὐτῶν ἀεὶ δανειζομένων᾽ οἱ πα-- 
luo γὰρ βαλάνοις ἔζων, πρὸς οὖν τοὺς περισχοποῦντας 

τὰς δρῦς, εἴτε πλήρεις εἶεν, εἴτε κεναὶ, ἄλλην δρῦν βα-- 
λωιζε, ἔλεγον. 

Αλμυρὰν " ἀκοὴν ἀπεκλύσατο ποτίμῳ λό-- 

10) Laur. in sqq. mutat pro- 
vtbiorum. erdinem: ἁλμυρὰν 
Gov. ἄλλο γένος κώπης. ᾿ἀλη- 
ieuévog βίος. ἄλλην δρῦν βα- 
ἰένιζε. ἁλωτὰ γέγνεται. ἀλώπηξ 
δωροδοκεῖται. ὅἄλμη οὐκ ἔστιν" 
ἀλιτήριος el. ἁλκνονέτιδας ἡμέρας. 
ἀλώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει. ἁλιεὺς 
χπἰηγείς, ἁλμυρὸν γειτόνημα. ἄλ- 

ἄλλοτε μη- 
TW. ἁλιεὺς ὦν. ἄλλων ἰατρός. 

᾿ ἀλώγητον ἀνδράποδον. ἁλῶν μέ-- 
διμνον. ἄλλοι κάμον, ἄλλοι. ἄλω-- 

. πεχίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα. 

ἄλλως ἄδεις. ἄλλως Gvalloxei; ὕ-- 
Ju. ἄλλο yAav$, ἄλλο κορώνη. 

αἰηδομυϑεύειν χρέων. ἄλλην μὲν 
ἐπηντλοῦμεν. ἀλλότρια βάλλειν. 
εἰσὶ διασμη χϑείς. ἄλλα μὲν «Δεύ-- 
ἴων ἀλλὰ δὲ ΑΔεύκωνος ὄνος. ἄλ-- 

| dioi μὲν γλῶσσα, ἄλλοισε δὲ yóu- 
γιοι, ὀλλότριον ἀμᾷς ϑέρος. .42- 
κήστιδος ἀνδρεία. ἄλλοτε δ᾽ ἀλ-- 
ἐοὶον τρλέϑειν. ἄλλος οὗτος Hoa- 
"i ὅλα καὶ xVapov. ἅλις δρυ- 

| 8 ἄλλος βίος, ἄλλη δέαιτα. ἀλλ᾽ 
οὐθὲν dai περὶ τὸν βωμόν. ἀλλ᾽ 

LI 

οὐκ αὖϑις ἀλώπηξ. ἄλλα μὲν «Τεύ-- 
κωγος ὄγος qéges , ἄλλα δὲ «Τεύ-- 
κων. ἄλλο γένος κώπης. ἄλλη τα-- 
ρέλλη. ἀλλότρια βάλλειν. ἄλλως 
ἀναλίσχεις ὕδωρ. αλλ᾽ οὐ λαχοῦσ᾽ 
ἔπινες. Jam vero in posterum 
divergentem Cod. Laurentiani 
ordinem adscribere supersede- 
bo, cum ad rem nihil faciat. 

41) Inverso verborum ordi- 
ne in ἀπὸ μεέζονος ἀνδρὸς ἄλεν 
Arsen. et Apost. idem infra 
receperunt: nostrum ordinem 
habet Diogen. Cent. II. 56. 

12) Apost. Cent. II. 46. Ma- 
car. ἀληλεσμένον βίον καὶ με-- 
μαγμένον Bíovy', ἐπὶ τοῦ ἑτοίμον 
καὶ προχείρου καὶ ἀκύπου. 

13) Apost. Cent. II. 47. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἐνδελεχῶς αδεούν-- 
των. 

41) Apost. Cent. II. 44. Me- 
mini me legere hoc et apud 
Platonem et apud Hermoge- 
nem in rhetoricis, sed neutrum 
locum poteram invenire. Idem 
proverbium paullo inferius lau- 



- 

3 5 ? / -Ὁ 

“Αμφιτρίτη δ᾽ αὐτὰς ὄρνιϑας ἐποίησε, καὶ ἀπὸ τοῦ πα" 

t. -— 40 —. 

e DL -.5 ! ' 2003 "t - ^ 
yq ἐπὶ wur amo τινὸς (αυλου εἰς καλὸν τι μεταχλι-- 
γάντῳν. Ὁ | 

"AÀÀo '5 γένος κωπης" ἐπὶ τῶν περὶ τὸ ἦϑυς 

ἔνῃλλαγμένων. 

““λωτὰ yivev. ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ a oyra' 

Mevavógov ?9 ἡ γνώμη. , - | 
! | 

᾿Αλιτήριος ? εἶ" ἐπὶ τοῦ μετὰ βίας τι ποιοῦντος 
ἀπὸ σιτοδείας. “ιμὸς κατέλαβέ ποτε τοὺς ,᾿ϑηναίους' 
ἥρπαζον οὖν τινες ἀλώμενα ιδ τὰ ἄλευρα" ἀπὸ γοῦν ἐκεί- 
γῶν καταχρ ηστικῶς τοὺς πονηροὺς ἀλιτηρίους ἐκάλουν" i 

δὲ λιμὸς ἐγένετο. ἀπὸ τοῦ Αἰτωλικοῦ πολέμου. 

"Ax vovizidag 19 ἡμέρας ἄγεις" ἐπὶ τῶν ἀτα- 

ράχων. καὶ ἀνεπτηρδάστων “0. περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ διαφέρον- 

ται" Σιμωνίδης γὰρ ὃν πεντάϑλοις ἕγδεκά φησιν αὐτὰς 
καὶ ᾿““ριστοτέλ dai £y τοῖς περὶ ζωων" ΖΔημαγύρας € ἑπτά 

Φιλόχορος: "" ἐννέα᾽ τὸν δ᾽ ἀπ᾽ αὐταῖς μῦϑον͵ 'Hyyoor- 

ὄρος ἐν τοῖς περὶ ὑπομνημάτων λέγει οὕτως" υΑλκυονέως 

τοῦ γίγαντος ϑυγατέρες ἦσαν Φωσϑονία, 95, Me9o- 

vn, “λκίππη, Παλλήνη ?*, Δριμὼ, ᾿«Δατερίη". αὗται ut- 
τὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ἀπὸ Καναστραίου, 0 ἔστι! 

ἄκρον τῆς Παλλήνης, ἔῤῥιψαν αὑτὰς εἰς τὴν ϑαλασσαν 

datur. Matth. Locus Platonis | dem modo Laur. bis profer 

est in Phaedro p. 343. C. ἐπι- | hoc. prov. " 
ϑυμῷ mzor(um λόγῳ oiov áAuv-| -. 16) p. 52, ed. Mein. 
ρὰν ἀκοὴν ἀποκχλύσασϑαι. ^ Eun- 17) Apost. Cent. Il. 50. 
dem locum respicit Hermog.| 18) Apogr. Dresd. ἁλούμενς 
περὶ δεινότητος p. 150. ed. Ald. 19) Apost. Cent. II. 51. Àry 
καὶ Πλάτων" οἷον ἁλμυρὰν dxo- | stoph. Av. 1594. 
xv ἀποκλύσασϑαι ποτίμ.) Adyo. “Δλχυονέδας τ᾽ ἄν ἤγεϑ' ju δ 

Plures, qui hanc phrasin er- ρας ἀεί. 
presserunt, enumerat Wyttenb.| 20) Apogr. Dresd. ἀνεπιρεά 
epist. crit. p.-55. 56. coll. ad | στων. 
Plut. p. 451. D. ; 21) Apogr. Dresd. quio 700^: i 

22) ,Apogr. Dresd. Παλήνη * 
. 45) Apost. Cent. ll. 45. Eq | mox ἄκρον τῆς IloAjens- 



τρὸς Jixvóveg ἐκλήϑησαν" αἱ δὲ νήνεμοι . καὶ γαλήνην 
ἔχουσαι ἡμέραε ᾿Αλκυονίτιδες καλοῦνται. 

Αλιεὺς 5 πληγεὶς νοῦν οἵσει" ἐπὶ τῶν. μετὰ 
πεῖραν εἰς γνῶσιν ἐλθόντων" ὥσπερ καὶ ὁ πληγεὶς ἁλιεὺς 
εὐχύλως μετὰ τὴν τρῶσιν- τοὺς ἰχϑύας ματαχειρίξεται. 

“Αλιεὺς 34 ὧν, εἶτα τραγῳδοὺς ἐμισϑώσω" 
ἐπὶ τῶν μὴ προσήκοντα ἑαυτοῖς δρώντων, ἀλλ᾽ ἀνόμοια "5. 
iun ?5 oux ἔστιν ἐν αὐτῷ" ἐπὶ τοῦ αηδοῦς xoi 

(φαρτύτου. 
᾿Αληϑομυϑέειν. χρεὼν, ὕπου λωϊον᾽ druo- 

χρίτου ἡ vmoOrnxp. — 
᾿Αλλην 27 μὲν ἐξηντλοῦμεν, ἡ ὁ᾽ ἐπεῤῥέει' 

ἐπὶ τῶν μάτην πονούντων. 
"iia 99 μὲν p: ὑκῶν, ἄλλα δὲ Axa 

0y0c φέρει" ἐπὶ τῶν ἐχόντων τοὺς λόγους ἀσυμφόώ-- 
"s . τοῖς ἔργοις" «devxu» yaQ τις γεωργὸς; μέλιτῳς: 
ἀσχρὺς εἰς φορμὸν ἐμβαλὼν ἐκόμιξ εν εἰς ᾿,4ϑήνας" a 
3e; τοῖς φορμιοῖς ἐπιβαλών, ὡς ὀλίγον εἰςσπραχϑῃσόμε-- 
τὸς τέλος" τοῦ δὲ ὄνου πεσόντος, OL τελῶναι βοηϑῆσαι 
βουλόμενοι, ἔγνωσαν ὅτι μέλι ἐστίν. 

“ἅλα καὶ κύαμον 33" ἐπὶ τῶν εἰδέναι μὲν ngog 
ποιουμένων, ovx εἰδότων δέ" oi γὰρ μάντεις dq. xe xv— 
ἅμον τιϑέασιν, ὅϑεν καὶ τοὺς ἀποῤῥήτων κοινωνοῦντας 
τοὺς περὶ ἅλα καὶ κύαμον ἔλεγον. " 

"Alig ὃ Qvog 3o* ἐπὶ τῶν εἰς τινα δίαιταν βελτίονα 

23) Apost. Cent. II. 55. ἐπὶ τῶν dcvugogov; τοὺς λόγους 
24) Apost. Cent. II. 57. toig ἔργοις παρε xo μένων. dein- 
25) Wirópeia ea, quae cum |de: ἄλλα μὲν «ἀρύκωνος bras φέ- 

moribus i Ipsorum non congru- e, ἄλλα δὲ “εὐύκων᾽ ubi post 
unt. Cfr. Lob. ad Soph. Áj. 1555. | £gyosc παρεχομένωκ eadem, quam 
16) Ap; C. II. 49. Mac. ἄλμη | Mosc. offert, explicatio sequitur. 

οὐχ ἔνεστεν αὐτῷ ἔπε τῶν ἀηδῶν. ,28) Apost. Cent. 11. 75. 
27) Apost. Cent. II. 65. | -80) Apost. Cent. H. 76. Ma- 
28) Apost, Cent ll. 68. lIn|car.im τῶν αἰσχρῶς. μέν τε xat 
went. bis: ἄλλο, μὲν "esp, ἀηδῶς δαϑιόντων, ἕτερον δὲ βέΣ-- 

| We δὲ devxmvos ὄνος φέρεε᾽ | viov εὕρώντων. 
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μεταβαλλομένων" παυσάμενοι γάρ. τῶν βαλάνων. οἱ πα- 

λαιοὶ, μετεῖχον σίτον χαὺ οἴγον. 5. c. TN ' 

VAM εἶ φορέλλη ^ à σχῶμμα γερόντων éx τοί 
| σορὸς γίνεται. ΝΕ | 

᾿Δλκήστιδος 8: ἀνδρία" ἐπὶ τῶν κἀρτερῶν᾽ xa 

Αλκήστιδος ἀναβίωσις" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων κα 

ἀπίστων. “Ἰέγεται γὰρ μῦϑος τραγικώδης ὡς. δὴ μέλ- 
Aovroc ᾿Αδμήτου ϑανεῖν ̓  αὕτη εἵλετο ὑπὲρ αὐτοῦ ϑανγα- 

τον. Καὶ Ἡρακλῆς αὑτὴν διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀφελόμενοι 

xal ἀναγαγὼν αὐτὴν ἐκ τοῦ “Αιδου, ἀπέδωκεν ' Adumig 

ἐμοὶ δὲ δοχεῖ μηδένα ἀποϑανόντα δύνασθαι ἀναβιῶναι 

ἀλλ᾽ ἐγένετο τι τοιοῦτον. Ἐπειδὴ “Πηλίαν 53 ἀπέκτεινα 
αἱ ϑυγατέῤες, καὶ ᾿Ακαστος ὁ Πηλίου ἐδίωκεν αὐτὰς, οἱ 

λαμβάνει μὲν, "Axis δὲ καταφεύγει εἰς Φερὰς πρὸ 

“Ἄδμητον ἀνεψιὸν αὐτῆς" καὶ καϑεξόμενος ἐπὶ τῆς ἑστίας 

οὐκ ἐβουλετο ᾿4δμητος ᾿Ακάστῳ ἔκδοτον ᾿ἐξαιτουμῶν 
δοῦναι" ὁ δὲ πολλὴν στρατιὰν παρακαϑίσας ἐπὶ τὴν πύ- 
λιν, ἐπυρπόλει αὐτούς. Ensbiov δὲ ὃ 0 Ἤβόμητος ἔχων χα 
λοχαγοὺς νύκτωρ, συνελήφϑη͵ ζῶν" ἠπείλει, δὲ "“ἄκαστοι 
ἀποκτεῖναι αὐτὸν᾽ πυϑομένη͵ à ἢ Anon, ὅτι, μέλλε 
ἀναιρεῖσθαι “"ἥδμητος δι᾽ αὐτὴν, ἐξελϑοῦσα. ξαυτὴν παρέ- 
dox. ᾿ Τὸν οὖν ᾿Αδμητον ἀφίησιν ὃ ὁ "Ἄκαστος, ἐκείνη! 

δὲ συλλαμβάνει" ἔλεγον οὖν οἱ ἄνϑρωποι, ἀνδρεία je 
᾿Ἵλκηστις᾿ ἑχοῦσα ὑπεραπέϑανεν «Τὐμήτου᾽ τοιοῦτο ue 
τοι οὐκ ἐγένετο, ὡς ὁ μῦϑός φησι" κατὰ γοῦν τὸν xao 

51) Codd. et Apost. Cent. ji» τῇ σορῷ ἔχων," ut- eet pi 
H. Bt. ἄλλη τορέλλη. Seripsi Luc. Hermot. c. 78. — - Apost ü 
ἀλλ᾽ εἴ cep. eapulus es: νἱᾶθ'] τοῦ σωρσς. 
Fritsehit  commentationemi de| 32) Apost. Cent. π. 71. n 
Daetalensibus Aristopb&nis p. | Apógr. Dresd-42x(yrido;. Ηδεὶ 
A7. sqq. -Bensus idem esse vi- | ex Pataephato Kausta sunt, quen 
detur, quem lingua vulgaris «t | vide c. 41. Matth. 
nostratum ,; ita Graecorum er- | - 55) ÁApogr. Dresd. eleiei 
primit: τὸν f £reoov πτύϑα, φασὶν, Ἰ et paullo post "Πελίου: 
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rro Ἡραχλῆς ἧκεν ἄγων 39 ix vtvog τύπου τὰς Διο-- 

μήδους ἵππους τοῦτον ἐκεῖσε πορευόμενον ἐξένεσεν 35 
4üumog* ὀδυρομένου δὲ ᾿Αδμήτου τὴν συμφορὰν τῆς 
Δλχήστιδος, ἀνακτησάμενος Ἡρακλῆς ἐπιτίϑεται τῷ ἀκά-: 
στῳ, xal τὴν στρατιὰν αὐτοῦ διαφϑείρει" καὶ τὰ μὲν λα-- 
que τῇ αὑτοῦ στρατιᾷ διανέμει, τὴν δὲ “Ἄλκηστιν τῷ 
Aug παραδίδωσιν" ἔλεγον οὖν οἱ ἄνϑρωποι, ὡς ἐν-- 
τυχὼν Ἡρακλῆς ἐκ τοῦ ϑανάτου ἐῤῥύσατο τὴν "Αλκηστιν’ 
τούτων γενομένων ὁ μῦϑος προσανεπελάσϑη. 

᾿Αλμυρὸν 36 γειτόνημα ἕἔμβλεπε πόῤῥω" ὅη- 
li δὲ, ὅτε κακόν ὅστι τὸ γειτόνημα τῆς ϑαλασσης ἔχειν 
ἢ μῆσϑαι. Ur ὁμοία ἐστὶ vij? ἐὰν δύνῃ ὁδεῦσαι, μὴ 
πἰεύσῃς. “Αλμερὸν δὲ γειτύνημα 37 λέγεται ἢ ϑαλασσα" 
ἔστι δὲ ἡ λέξις Πλατωνικὴ 38" ἐχρήσατο δὲ ταύτῃ καὶ .41-- 
Quay ὃ λυρικός. 

᾿Αλλοι 99 μὲν σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾽ ἀμήῆσον-- 
. 3 - 25 ' 3 ' 

ται" ἐπὶ τῶν τὰ ἀλλοτρια ἐσθιόντων. —— | 

Aor" ἀλλοῖαι ^? πνοιαὶ ὑψιπετῶν ἀνέμων. 

Ἴάλλοτε ^ μητρυιὴ πέλει ἡμέρα, ἄλλοτε 
t 

34) ἃ ἄγων inserui ex Apostolio. 921. γειτοόνημια et geicdvevu 
35) Apogr. Dresd. i&évzoev. 

Apost. ἐξένισεν. 
36) Apost. Cent. AT. 54. Éx- 

flne πόῤῥω. Lexicon ined. á;- 
Mos, ὡς τὸ τόλμη τολμηρὸς, 
οὕτως χαὶ Slug , ἁλμυρὸς " καὶ ὡς 
"qgàs , τυρὰς. κυρίως δὲ τίϑεται 
jug ἐπὶ τῶν ὅλας μυρομένων 
ποταμῶν, δ ἐστιν ἐκχεομένων. 
Matth, 

37) Hujus vocabuli exempla 
rotavit Gasaub. ad Athen. p. 50. 
Cfr. Bergl. δὰ Alciphr. p. 323. 
γειτονία est apud Diog. Laért. 
P 227. Obiter etiam notari 
PoUst γειτονεύω ex Xenoph. p. 

aliquoties apud Aretaeum re- 
perias. Matth. 

58) De legg. IV. p. 705. a. 
Áristid. ὑπὲρ τῶν ταῖς. p. 206. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐῶ ταῦτα Πλάτωνος 

χάρφιν᾽ ἔστω τὸ γετόγημια éànv- 
ρὸν, dg φησιν, - 

, 59) Apost. Cent. IL 55. Ma. 
car. — — ἀμησουσιν " ἐπὶ τῶν 

οὐχ ἑαυτοῖς, dA ἑτέροις πονούν-- 

των. allim. Hymn. i in Cer. 138. 

«Ῥέρβε καὶ εἰράναν, ἵν᾽ ὃς ἄρο-- 
σε, xeivoc ἁμασεῖ. 

40) Pind. Pyth. ΠΙ. 188- Laur. 
| non habet. 

41) Apost. Cent. IL 56. Stob. 
6 * 



, χρατερῶν. 

ημερούντων.. 

"Ἄλλο 5 γλαὺξ, ἄλλο, κορώνη φϑέγγεται" 
ἐπὶ τῶν ἀλλήλοις ἀσυμφωνούντων xai ἐριξόντων τοῖς 

χρείττοσιν. 

44 -- 

entr g ἐπὶ τῶν ποτε μὲν εὐημερούυντων, &ÀLort δὲ dug 
ν 

a . , 

' AAA oc oua 5 B ἀλλειν" ἐπὶ τῶν ἀποτυχανοντων. 

"αλλοι κάμον ^, ἄλλοι δ᾽ ὠναντο᾽ ἐπὶ τῶν 

παρ᾽ ἐλπίδα τὰ τῶν ἄλλων κληρονομούντων. 

; "Ἄλλοισι *5 μὲν γλῶττα, ἄλλοισι δὲ γόμφιοι" 

EJ τῶν λάλων xol φάγων. 

ΔΑ λλότριον ^ ἀμᾷς ϑέρος" ἐπὶ τῶν κατολιγω- 

ρούντων ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις, ἢ τὰ ἀλλότρια καρπουμένων. 

Ἰάλλοτε " δ᾽ ἀλλοῖον τελέϑειν καὶ yoQ 
ξἕπεσϑαι" 

et , 2 * € «. 2 et ^ 
Ott προσηκεῖ &5OuOLOUY écvtOY ἕν Ὀΐοις αν 

͵ ω T 
τύποις γένοιτο" εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν πολυπόδων 48" οὔτοι 
γὰρ, 7» ! 7 ? . ' , 2. 

ἢ ἂν πλησιασωσι πέξρᾳ. φοβου κατεπείγοντος, εἰς 
τὸ αὐτῆς εἶδος τὸ ἑαυτῶν μεταβαλλουσιν" ὅμοιον VO" πο- 
λύποδος πολυχρύου γόον (Oye. | 

Ἰάλλος 9 οὗτος Ἡρακλῆς" ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν καὶ 

P ed 

T. 105. 36. Ἡσιόδου ἔργων. "Ma- 
cat. : ἐπὶ τῶν nore hiv δυσπρα-- 
γούντων, ποτὲ δὲ εὖ πραττόν- 
των. 

A49) Apost. Cent. II. 64. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν κρείττοσιν ἐριζόντων. 

A3) Apost. Cent. II. 68. 
44) Apost. Cent. 1]. 614. Ma- 

car. ἄλλοι xd pov, ἄλλοι dvevro' 
eT τῶν παρ odd ἀληρονομης 

Gi rTmy. 

45) Apost. Cent. ΤΙ. 69. 
A6) Apost. Cent. Il. 70. Ma- 

car. ἐπὶ τῶν τὰ ἀλλότρια καρ-- 
πουμένων. De Cleone Aristoph. 
Eq. 392. ἀλλότριον ἀνπὧν ϑέρος. 

47) Apost. Cent. H. 75. Ma- 

car. αλλ᾽ ἕπου χώρας! τρόποι:᾽ 

ὅτε δεῖ χώρα; ἕκαυτῆης μιμεῖσθαι 
τὰ ἤϑη. 

A8) Vide infr. πολύποδος ὃ- 
μοιότης. 

49) Apost. Cent. II. 74. M4 
Car. ἐπὶ τῶν βίᾳ τι πραττοντων. 
Plut. Thes. P ἡ. b. ed. Ald. 
ἕτεροι δὲ xei μετὰ "idoovo; ^ 
Κόλχοις γενέσϑαι (sc. τὸν Θη- 
occ οἴονται) καὶ Ἰμελεάγρῳ συ- 

νεϊξελεῖν τὸν κάπρον, L 
τοῦτα παροιμίαν εἶγαι τὴν οὗ» 
ἄνευ Θησέως" αὐτὸν μέντοι μη- 
δενὸς συμμάχου δεηϑέντα ποὶ- 
λοὺς καὶ καλοὺς ἄϑζους xaven- 

γάσασϑαι, καὶ τὸν ἄλλος οὗτο 

xat 
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᾿Ἄλλος δ βίος, ἄλλη δίαιτα, ἐπὶ τῶν ir ἀμεί-. 
voa βίον μεταβαλλομένων. : 

AA οὐδὲν 5 δεῖ περὶ τὸν βωμὸν τὰς éni— 
vola" ὅτι οὐ δεῖ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασι βουλεύεσϑαι" 
οἱ γὰρ ἱερεῖς *" τὰ ἱερεῖα προσάγοντες οὔχουν μετὰ τὸ 
καλλιερῆσαι βουλεύονται. 

᾿4λλ᾽ οὐκ αὖϑις ὅ3 ἀλώπηξ" λείπει τὸ ἁλώσεταρ᾽ 
ἐπὶ τῶν πονηρῶν. 
"Alio 5* γένος᾽ κώπης" ἐπὶ τῶν περὶ τὸ ἔϑος 

ὑηλλαγμένων. Ἡρακλῆς γὰρ διαπεραιούμενος ἐπὶ τὰς 
Ἐρυϑρείας 55 βοῦς, ἱστίῳ τῇ λεοντῦ ἐχρήσατο, ἱστῷ δὲ 
τῷ ῥοπάλῳ, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐλέχϑη. 

᾿Αλλ 55 οὐ τὸ μέγα εὖ ἐστι, τὸ δὲ εὖ μέγα. 
δημοσϑένης, ϑεασαμενὸς τινὰ δημαγωγὸν ἀφυᾶ, μέγα 
βοῶντα, τοῦτ᾽ ἔφη τἀπόφϑεγμα. 

᾿Αλλότρια 57 βάλλειν" ἐπὶ τῶν ἀποτυγχανόντων 
» à τῷ κυβεύειν, ἢ ἐν ἄλλῳ τινί. 

᾿4λλ᾽ 58. οὐ λαχοῦσα ἔπενες ἐν τῷ. γφάμματι" | 
ἐπὶ τῶν μεϑυόντων" οἱ γὰρ ᾿Αϑηναῖοε καϊὰ γραμμὰ 
ἐχϊηροῦντο ἀπὸ τῶν φυλῶν" δέκα δὲ ἦσαν αἱ φυλαΐ" οἷον 
ἣ πρώτη τὸ ἄλφα, ἡ δευτέρα τὸ βῆτα εἶχε σημεῖον μέχρι 
τοῦ χαππα΄ δέκα γὰρ οὐσῶν φυλῶν, δέκα ἐγένοντο. δι-- 
κιστήρια ὁ οὖν λαχὼν τὸ ἄλφα πρῶτος ἐδίκαζε, καὶ οἱ 
ἄλλοι ὁμοίως. Τάχα οὖν σὺ λαχοῦσα, φησὶν, 'OUx ἐδίκα-- 

ἕες, ἀλλ᾽ ἔπινες. ' 
- 

Teri; λόγον ἐπ᾽ ἐκείνου κρα-- 53) Apost. Cent. ἢ]. .79.᾽ 
ri. Cleanthem δεύτερον Ἥρα-- 54) Apost. Cent. IL,,89. In 
tijv vocatum esse refert Diog. | Laur. bis occurrit: sed secunda 
Laért, VII. 170. - vice demum interpretatio ple- 

50) Ápost. Cent. II. 77, Con. | na profertur. 
wnüt Macar. Haud inepte hoc | 55) Ápogr. Dresd. ἐρυϑείας. ᾿ 
Poverbiàm laudarunt viri do-| 56) Apost. Cent. 11. 82. Àb- 
ti ad Terent. Andr. 1. 3. 48. est a Laur. 
Matth, 57) Apost. Cent. II. 85. Vi- 

51) Apost Cent. IL 78: — |de paullo ante. Matth. 
3!) ἱερεῖς om. apogr. Dresd. 58) Apost. Cent. Il. 85. E& 



᾿ς Μλοὶ 9 διασμηχϑεὶς ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί" ἐπὶ 
τῶν παραπαιόντων᾽ φησὶν οὖν, οὐ τὰ τυχόντα οὗτος ὦφε- 
ληϑήσεται διαβρεχϑεὶς ἀλσὶν, ὡς ἐπὶ ἀσκοῦ τὸν λόγον 

ποιούμενος, οἵτινες, σμηχόμενοι &Àoi, βελτίονες γίνονται" 
ἅμα δὲ καὶ παραφρονοῦντας ὑπὸ μέϑης βρέχομεν ἐλαίῳ 
καὶ ἁλσὶ, καὶ ὠφελοῦνται" ἢ ὡς παχύδερμον avzcv χλευ-- 
cbe" τὰ. γὰρ παχέα ὑπὸ πιμελῆς τῶν δερμάτων aol μα- 
λαττόμενα εὐρύτερα γίνεται" ὄναιτ᾽ ἂν οὖν, φησὶν, ἀπο- 
βαλὼν τὴν παχύτητα᾽ τὴν ἀρχὴν δὲ φασιν εἰρῆσϑαι τὴν 
παροιμίαν ἀπὸ τῶν κεραμείων, ὕσοις ἅλες ἐμβάλλονται o 
ὑπὲρ. τοῦ μὴ ἐξίστασθαι τὸν οἶνον εὐχερῶς. 

᾿Αλωπηξ 5" δωφοδοκεῖται" ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως δώ- 
ροις ἁλισκομένων" Κρατῖνος νόμοις" ὑμῶν εἰς μέσον ἕχα- 
στος ἀλώπηξ δωροδοκεῖται, καὶ τὸ ἀνάπαλιν" ἀλώπηξ 
οὐ δωροδοχεῖται" ἐπὶ τῶν μὴ ᾧὗὑᾳδίως δώροις σειϑ0-- 
μένων. 

Tous] χερσαίους ἐχίνους καταγωνίσασϑαι ϑέλου- 

gov τὴν ἀλώπεκα ἀγείργουσιν αὐτῶν τὰ κέντρα" δὲ 
ἡσύχως καὶ πεφεισμένως τοῦ ἑαυτῆς στόματος ἀνατρέπει 

αὐτοὺς καὶ κλίνει ὑπτίους, ἀνασχίσασά τε ἐσϑίει ῥᾳδίως" 
τὰ δὲ μικρὰ ἰχϑύδια διαϑηρῶσι. πάνυ σοφῶς" παρὰ τὴν 
ὄχϑην τοῦ ποταμοῦ ἔρχονται, καὶ τὴν οὐρὰν χαϑιᾶσιν εἷς 
τὸ ὕδωρ᾽ τὰ δὲ προσνέοντα ἐνίσχεταί, τε καὶ ἐμστλασσεται 
τῷ. δασεῖ τῶν τριχῶν" αἱ δὲ ἐνισχόμεναι τοῦ μὲν vois 
ἀναχωροῦσιν" ἐλϑοῦσαι δὲ εἰς τὰ ξηρὰ χωρία διασείουσι 

τὰς οὐρὰς χαὶ ἐχπίπτει τὰ ἐχϑύδια, καὶ ἐχεῖναι δεῖπνον 

᾿ ἁβρόκαξον ἔχουσι πεῖραν δὲ ποιεῖται τοῦ μὴ σφαλεροὶ 
τόπου ovtoc* παραβάλλει τὸ οὖς ἐπὶ τῷ χρυστάλλῳ, xà 

" Aristoph. Plut. 975. ubi vide|ózó saepe confundi ostendi i" 
Schol. cfr. ν.. 227. Matth. ep. crit. p. 44. De permuta 

' 59) Apost. ὦ Cent. π. 67. Ἐχ tione verbi simplicis et com 
: positi vide ibid. P 6. 7. 

60) Arsen. βάλλονται ὑπὸ τοῦ. |sen. ἀλ. ov Jopodox. — Toi 
Apost. SuBdilovrai ἐπὶ τὸ (l. τῷ). χερσ. 5644. sunt ex Aelian. Hist 
cripsi &éug. ὑπὲρ, quod cum | Ánim. VI. 24. Matth. 
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μὲν αἴσϑηται μὴ ὑπηχοῦν χατω τὸ ῥεῦμα, μηδὲ ὑποψο-- 
gov ἡσυχῆ εἰς βάϑος, ἡ δὲ ὡς ἑστῶτε τῷ κρυστάλλῳ 
ϑαρσεῖ, εἰ δὲ μὴ, ovx ἂν ἐπιβαίη. 

|. Mont τὸν βοῦν ἐλαύνει" τάττεται ἐπὶ τῶν 
μὴ χατὰ λόγον ἀποβαινόντων, ἢ ἐπὶ δολερῶν καὶ μικρῶν, 
ὕμως δὲ μεγάλα καταγωνιξομένων ἄφρονας." 

Αἱ ἀλώπεκες ὅταν ϑεάσωνται σφηκίαν εὐϑετουμένην, 
αὗται μὲν ἀποστρέφονται τὸν χηραμὸν, ἐκχνεύουσαι καὶ 
τὰς ἐκ τῶν κέντρων τρώσεις φυλαττόμεναι" καϑιᾶσι δὲ 
τὴν οὐρὰν δασυτάτην τε οὖσαν καὶ μεγίστην τὴν αὐτήν" 
χαὶ διασείουσι τοὺς σφῆκας" οἱ δὲ προσέρχονται τῷ τῶν 
τριχῶν ϑασεῖ᾽ ὅταν δὲ ἀναπλησϑῶσιν 53 αὐτῶν, προς-- 
αραττουσι τὴν οὐρὰν ἢ, δένδρῳ 1 ἢ τοίχῳ ἢ αἱμασιᾷ" παιό-- 
μενοι dà οἱ σφῆκες ἀποϑνήσκουσιν᾽ εἶτα ἦλθον ἐπὶ τὸν 
τύπον καὶ τοὺς λοιποὺς πρυσαναλέξασαι καὶ ἀποκεδένασαν 
χατὰ τοὺς πρώτους" ὅταν δὲ 9* ἐγνοήσωσι λοιπὸν εἰρήνην 
tie, xal ὠτὸ τῶν κέντρων ἐλευϑερίαν, καϑῆκαν τὸ. ̓στόμα 
καὶ τὰ σφηκία ἐσθίουσι, μήτε ϑοφυβούμεναι» ; μήτε τὰ 
ipe ὑφορώμεναι. 

Ἡ δὲ ϑαλασσία ἀλώπηξ δι' ἀχρασίαν τοῦ δελδατος 
οὐχ ἀπέχεται" καταφρονεῖ, δὲ τοῦ ἀγκίστρου καὶ. ἁλοῦσα 
DiJoge καὶ ἀπέκειρε τὴν ὁρμήν." . 

Ὁ δὲ 65 καλούμενος χηναλώπηξ ἔχει μὲν τὸ εἶδος vi τὸ 

τοῦ μὴ gps, πανουργίᾳ δὲ δικαιότατα ἀντιχρίνοιτο τῇ GÀo— 
ι) καὶ ἔστε μὲν χηνὸς βραχύτερος, ἀνδρειότερος δέ" 

" χωρεῖν ὁμόσε δεινές" ἀμύνεται οὖν καὶ ἀετὸν καὶ αἷ--᾿ 
lwpov. Οἱ δὲ χῆνες 99 διαμείβοντες τὸν Ταῦρον τὸ ὄρος 

82) pest. Cent, I. 52. |Ex|postscripfo facile "nasci , potuit 
Aelian, Hist. Anim. IV. p. 59. | ex αὐτῶν. 
Matth, 64) Apogr. Dresd. .s "om. 
63) Apogr. Dresd. ἄναπλα- pro εἰρήνην praebet ἐρήμην." 

δόσιν αὐτῷ, unde conjeci pri- Ex -Aelian. Hist. Anim. 
mum ἀναπλακῶσιν. Apost. dva-.| V. e. Matth. 
'"nmPjéss αὐτῶν. αΑΑὐτῶε jota| . 66) Ex Aelian. Hist. Anim, 

Ld 
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δεδοίκασι τοὺς ἀετοὺς , xol ἑκαστύς τὲ αὐτῶν λίϑον ir- 
δακόντες, | ἕνα μὴ χρώζωσιν᾽ ὥσπερ οὖν ν ἐμβάλλοντες agis 
στόμιυν, διαπέτονται σιωπῶντες καὶ τοὺς ἀετοὺς τὰ πολλῷ 
ταύτῃ διαλανϑανουσι. Θερμότατός τε ἄρα ὧν καὶ τὴν 

φύσιν διατευρώτατος ὃ χὴν, φίλουτρος ἔστι καὶ νήξεσᾳ 
χαίρει καὶ τροφαῖς μάλιστα ταῖς ὑγροτάταις" εἰ δὲ καὶ 

ἐξαναίνοιτο ὑπὸ λιμοῦ, δάφνης φύλλον οὐκ ἂν φάγοι 

οὐδ᾽ ἂν σπάσαι ῥοδοδάφνης᾽" οἷδε γὰρ, ὅτι τεϑνήξεται 
τούτων «τινὸς ἐμφαγων, 

"άλλων 5: ἰατρὸς, αὐέὸς ἕλκεσι βρύων" & 

ToU τραγῳδοῦ, καὶ σαφῆς. 

| 

“λώνητον 68 ἀνδράποδον" τὸ εὐτελὲς καὶ πρὸς 
ἅλας ami: ῦϑεν καὶ ἹΜένανδρος, 69. Θρᾷξ εὐγενὴς εἶ, 
πρὸς ἅλας ὠγημένος. 

«λῶν "e μέδεμνον ἀποφαγών" 
eto». . . ͵ C$ 

ιμλωπεκίξει ?* πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα" 

ἐπὶ τῶν ἀχα- 

» t 
eu 

ἐῶν ἐξαπατᾷν. βουλομένων τοὺς ὁμοίους. 

"Ἄλλως 5 ἄδεις" ἐπὶ. τῶν μάτην ποκούντων. 

“Ἄλλως 73 ἀναλίσκεις ὕδωρ" énl τῶν ματαιοπο-- 

γαύντωνγ. ᾿ ES ),. 4 

᾿Δλόγιστός ἐστι πᾶς ὃ ἐν τοῖς. συμβαίνουσι κατὰ τὴν 

| φυσικὴν ἀνάγχην ἀχϑόμενος. 

V.:539. Matth. Apostol. haec 
om. 

,, 67) Apost. Cent, II. 58. Eu-- 
ripidi tribuit Suidas. — Similia 
invenies apud Wyttenb. ad Plut. 
Moral. p. 71. F. 

68) Apost. Cent. IL 59. 
69) p. 257. ed. Mein. 
70) Apost. Cent. IL. 60. Ma- 

Car. ἐπὶ τῶν ἀμινημονοῴντων τῶν 

φίλων. Plut. περὶ πολυφιλίας €. 5. 

de amico multis annis spectato : 
“τὸν ϑουλλούμενον ἐκεῖνον χρόγω 

τῶν ἁλῶν συγκατεδηϑοκὼς μέ: 
diuvoy. ubi Wyttenb. 

71) Apost. Cent. 11. 62. Ma- 
car. ἀλωπεκίζεὶν πρὸς ἑτέραν g- 

λώπεκα᾽ ἐπὶ τῶν τοὺς δμοίους 

ἐξαπατᾷν ἐγχειρούντων. 

72) Apost. Cent. II. 65. Cor- 
sentit Macar. apud quem scrip. 
tum est ἄλως ἄδεις. 

73) Apost. Cent. IL 84. 1» 
Laur. bis occurrit: primum 
consentit cum nostro: altero 

loco: ini τῶν ματαιολογούντων᾽ 
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. Tó a μετὰ τοῦ y. 

Auak9elag* κέρας" ἐπὶ τῶν ἀφϑόνως καὶ ev— 
δαιμόνως ζώντων, ὅ ὅτι τῇ τροφῷ αὐτοῦ ““μαλϑείᾳ ὁ Ζεὺς 
ἐξ αἰγὸς τρεφούσῃ αὐτὸν παρέσχε χέρας αἰγὸς, δι᾽ οὗ 

᾿ἐπέβλυζεν αὐτῇ πᾶν, ὃ ἂν ἡτήσατο. Καὶ ἄλλως" “ἐγε-- 
ταὶ τὴν Ῥείαν, τεχοῦσαν τὸν Δία, δεδωκέναι τῇ «Ἅμαλ-- 
ϑείᾳ τρέφειν" ἡ δὲ μὴ & ἰγὶ ὑπέβαλλεν αὐτὸ χ τρέφειν" ἢ μῃ ἔχουσα, αἰγὶ ὑπεβαλλεν «vro», 

09ev αἰγεοῦχος ἐχλήϑη᾽ ὁ τοίνυν Ζεὺς τὴν μὲν αἶγα κα-- 
ϑηστέρησεν ^ ἐν τῷ οὐρανῷ᾽ τὸ δὲ ἕν τῶν κεράτων ἀφε-- 

A - 2? , J . ἢ y 

luv τῇ -duaA9tiq δέδωχε, παρασκευασας αὐτῇ γενέσθαι 
πᾶν, ὕπερ αἰτήσει ?, διὰ τοῦ κέρατοςι ΄ 

Ὁ δὲ Παλαίφατος περὶ ᾿Δμαλϑείας οὕτω φησὶν, ὅτε; 
Ἡραχλῆς ἀποδημῶν κατὰ Βοιωτίαν μετὰ 4 Ἰολάου τοῦ 
εδελφιδοῦ καταλύει ἐν Θεσπιαῖς ἔν τινε πανδοχεῖ, ἐν ᾧ 
ἦν τις γυνὴ καλουμένῃ ᾿“μαλϑεία, ὡραία καὶ καλή" ὁ δὲ 

' Heg ἡδόμενος αὐτῇ, πλείονα χρόνον ἐξενίζετο. 10-- 
λαυς δὲ φέρων βαρέως ἐπινοεῖ τὴν ἐμπολὴν 5 τῆς ᾿Δμαλ-- 

| ϑείας ἔν nem χειμένην ἀνελέσϑας, ἐξ ἧς ἐμπολῆς, εἴ 

ἀπὸ τῶν ἐν δικαστηρίοις πρὸς αὐτὸν ὑπέβαλεν. Himer. Or. V. 

βένων ἐξαπατῶν. ΄ 

' tonttanter "Muai3(a;). Macar. 
᾿ ἐπὶ τῶν εὐσϑενούντων καὶ eU 

ὕδωρ λεγόντων. — Addit Macar. 15. εἰ γώρ τις ἢ μακάρων γήσους, 

᾿ϑυμοῦντες ἄνδρες οὕπω; ἢ «Αἰϑιόπων λειμῶνα πάμφορον, 
τρόπαιον ἔστησαν, δήλη. (Α [7 ἢ τα μαλϑείας κέρας ζήτει (l. ἐζη-- 
principio — excidissé — videtur 1e), πᾶσιν ἂν ἡ πόλις τὴν ἔπι-΄ 
QU.) C4A2 ἢ λύκος. τὰς] ϑυμίαν πληρώσειε. Philostr. Her. 
αἶγας ἐχάλεις μολωών" ἐπὶ} Η. 344. Boiss. Muni gelo; πέρας 

τῶν ὕποχρενομέγνων καὶ πειρω-- | ἐμπλήσεις. | 
3) Apogr. Dresd. καϑιστόρη- 

σεν. Apost. κατηστέρησεν. Schol. : 

Arati p. 21. Κσνων ὃ μαϑημα-- 

τικὸς JIrodeuato χαριζόμενος Be- 

θενίκης πλόχαμον ἐξ αὐτοῦ κατ- 
ηστέρησε. 

3) Apost. ὅπερ αἰτήσειε. 
4) Apogr. Dresd. xac. 
5) Apogr. Dresd. 2umeiv, 

et ἐἑμπωλῆς. L 

7 

1) Ápost. Cent. II. 86. (Mosc. 

πραττόντων ᾿Αμαλϑαίᾳ γὰρ τῇ 

T0952 χέρας ἔδωχεν ὃ Ζεὺς, πα- 
(πκελεύσας γενέσϑαι αὐτῇ, δ ἄν 
παρὰ τοῦ κέρατος 'αἰτήσηται᾽ δι-- 
οι μὴ ἔχουσα αὐτὴ γάλα αἰγὶ 

pe€——^^W^^————^&—^——«X^€— ον“ ned 
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τι ἤϑελεν, ὠνεῖτο καὶ τῷ Ἡρακλεῖ" ἔλεγον οὖν οἱ δυνέχ- 

δημοι, Ἡρακλῆς τὸ κέρας ἔσχε τῆς ᾿Αμαλϑείας, ἐξ οὗ 

ὠνεῖτο, ὅσα βούλοιτο ἐπ αὐτῷ, ὅϑεν ὃ μῦϑος προσανε- 

πλάσϑη. 

Ὁ 5 δὲ Σωκράτης, τὸ τῆς ᾿“μαλϑείας κέρας. ἐξηγοὺ- 

μέενος τοιαύτης τινὸς ἀναφορᾶς ἠξίωσεν". εἶναι γὰρ σὺμ-- 

βολον, ἄν μῇ τις 7 μάλϑων, ἀλλ᾽ ἐργάτης, πᾶντα ἕξειν 

τὰ ἀγαϑα" κατὰ μὲν͵ τὴν ̓ Ἵμαλϑείαν τοῦ μὴ μάλϑωνος 

ταττομένου᾽" κατὰ δὲ τὸ κέρας τοῦ βοὺς ἐργατικωταάτον 

ὄντος τὸν ἐργάτην ἐνσημαίνεσθαι" βότρυς δὲ ἐν τῷ κέρατι 

εἶναι καὶ τὰ ὅμοια, ὅτι ἐν aj γεωργίᾳ πάντα ἔνεστιν, ὦν 
χρείαν ἔχομεν" διὸ καὶ ἔχοντες" αὐτὸ εἰσαγονταὶ, 0 tt 

ἀγαϑὸς δαίμων 7 καὶ 7) ἀγαϑὴ τύχη. 

— "AuaEa ? τὸν βοῦν ἕλκει" ἐπὶ τῶν ἀντιστρόφως 
τι ποιούντων. 

“μαῖα ? τὴν “«ζησίαν μετῆλϑεν" ἐπὶ τῶν 

πρλυχρονίοις ζ ἡτήσεσι χρωμένων" pin γὰρ ἡ enu 

.“Δζησία δὲ ἡ κορη. 

᾿μματα 1o πλέκεις" ἐπὶ τῶν ** σκολιῶν τοὺς 
τρύπους" ἀπὸ τῶν ἐν Κασίῳ Πελουσιωτῶν, 0i φυσικῇ 
τέχνῃ ἄμματα ἔπλεκον, δοκοὺς ἐπὶ δοκοῖς συνάπτοντές. 

- 

6)! Absunt haec ab ÁAposto- 
lio: sumsit Ársen. ex Stobaeo 

lis opera sunt Flora, Tripto- 
lemus, Ceres in hortis Servi 

Tit. 56. 16. In eundem sensum , lianis, boni Eventus et bonae 
dicit Phocylides ibid. 6. 

Χρηΐζων πλούτου μελέτην ἔχε. 
πίονος ἀγροῦ, 

Mypov γορ τὸ λέγουσιν “Ἅμαλ- 
ϑαίης πέρας εἰναι. 

7) Quem bonum Even- 
tum Latüni vocant. - Plin. H. 
N. 55. 8. Hujus (sc. Euphra- 
noris) est simulacrum boni 
Eventus, dextra pateram, si- 
nistra spicam ac papaver te- 
nens. $36. 5. Romae Praxite- 

Fortunae simulacra in Capito- 
lio. 

8) Apost. Cent. II. 88. Luc. 
Dial. Mort. VI. 9. yo» δὲ τὸ 

τῆς παροιμίας, 5$ ἅμαξα τὸν 

βοῦν (πολλάκις ἐκφέρει, quod 
adjectum est, Hemsterh. rese- 
candum censet. 

9) Apost. Cent. ἢ. 87. 
10) Ápost. Cent. II. 97. 
41) τῶν Mosc. om. Mox uter- 

que Cod. habet 27ηλοϑσιωτῶν. 



᾿Δμαϑής 1a ἀναξυρίδα «περιϑέμενος i πᾶσι 
| ταύτην ἐδείκνυ" ἐπὶ τῶν εὑρόντων τύχῃ. τινὰ, ὦν οὐκ 

ἦσαν ἄξιοι. 

“Ἅμα "3 δίδου καὶ λάμβανε" 
στον συναλλάσσωμεν "5. 

εἴ νὴ » 
ὅταν πρὸς ἀπι-- 

“μαξιαῖα 1s bine ἐπὶ τῶν μεγάλων λόγων 
χαὶ χυμπασμάτων. [4 

uae 16 ἀπήτουν, οὗ δὲ ἀπηρνοῦντο σκχά- 
φας, ἐπὶ τῶν ἀλλα μὲν ἀπαιτούντων , ἄλλα δὲ μὴ ἔχειν 

ἀρνουμένων. 

4uepretv 1 οὐκ ἔνεστι δὶς dv πολέμῳ" nap 
σον οὐδ᾽ -ὥπαξ ἁμαρτεῖν δεῖ. 

᾿ἡμαϑέστερόν "ὃ πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον. 
Ταύρου. 

"Au" ἔπος 3, μ᾽ ἔργον" ἐπὶ τῶν ὀξέως ἀνυομένων.. 

"Auueg ?? ποτ᾽ ἦμεν, ἀεὶ τὰ πέρυσι βελτέω" 
ταπεινούμενοι OL ᾿Αϑηναῖοι τοῦτ᾽ ἔλεγον. 

"ἄμμες ?* ποτ΄ ἦμες ἄλκιμοι νεανίαι" 
Λαχωνικὴ ἢ παραβολὴ, ἀντὶ τοῦ ἡμεῖς ποτ᾽ ἦμεν" τριῶν ᾿ 
γὰρ χορῶν ὄντων κατὰ τὰς τρεῖς ἡλικίας καὶ συνισταμέ-- 

νον ἐγ ταῖς ἑορταῖς, ὃ μὲν τῶν γερόντων ἀρχόμενος τοῦτ᾽ 
ἔλεγεν" ὃ δὲ τῶν γεωτέρων κἀὶ ἀκμαζόντων, 

12) Apost. Cent. III. 9. 

13) Àpost. Cent. III. 12. Ma- 
GI. ἐπὶ τῶν ἀπέστων καὶ dyvu- 
μόνων. 

14) Apogr. Dresd. συναλλά-- 
fUusy, 

15) Ápost. Cent. III. 40. Di- 
ctum ad analogiam τῶν “ἅμαξι-. 
ty ίϑων. Xen. Anab. IV. 9. 
5. Gtr. Hor. Ars Poét. 97. ses- 
qupedalia verba. 

16) Ápost. Cent. II. 96. Ma- 
ar. δήλη. Vide Schol. ad Arist. 
Pac. 289. 

47. Apost. Cent. 11. 97. ad- 
dit in fine: οὐχ. ὅτε iv τῷδε, 
ἀλλὰ xai ἐν ἄλλοις. 

18) Apost. II. 98. Abest hoc 
a Laur. 

19) Apost. Cent. III. 41. Ma- 
car. δήλη.  Vidg Boisson. ad 
Nicet. p. 8. | 

20) Macar. ἄμες moy" ἕἔμες 
(sic) dvri τοῦ ἡμεῖς zore ἣμεν». 

21) Apost. Cent. III. 6. Ar- 
sen. ποτ᾽ 5yuev, Sed litterae » 
in Cod. inscriptum erat ς. 
Matth. "Vide Plut. Lyc. c. 21. 

7* .- 
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"Ἄμμες δέ X ἐσμὲν, at δὲ λῇς, πεῖραν λαβὲ “5: 

ὁ δὲ τῶν γηπίων xal οὕπω ἀκμαζόντων, 

“Ἄμμες δὲ γ᾽ ἐσσόμεσϑα “5 πολλῶ καῤῥρνες ?* 

᾿Αμελοῦς 25 γωνία" 

καϑημένων. 

"“Δμελοῦς γωνία καλούμενον. 
᾿“μεινόνων 26 οἰωνῶν τυχεῖν" 

2 4 “Ὁ [4 , 4 ? ^ 

&mi τῶν ῥᾳϑυμὼς καὶ coyos 
» * , ? 2 ? ? 

ἔστι γὰρ χωρίον “ιβυης ἐν amoxQvgq, 

? '* w 5 

δὶ TOP €x Χχα-- 

κῶν εἰς ἀγαϑὰ μεταβαινόντων. 

"Auswov 57 τῇ &Àm ϑείᾳ συγχωρήσαντα τὴν δόξαν 
γικᾷν, 7) τῇ δόξῃ συγχωρήσαντα πρὸς τῆς ἀληϑείας ἥτ-- 
τάσϑαι. 

"Aubvsu?8 ὡς ἔοικεν ἡ πάγη 
ἄλλων ἀπωλείας σωζομένων. 

? 4 ^? LU - 

ἐπὶ τῶν δια τῆς 

᾿Μμουσότερα 3 “Δειβηϑρίων' ἐπὶ τῶν ἀπαι-- 
δεύυτων" “ειβήϑριον yag ὅρος Πιερικὸν, 

“7 , 

οὔτε μέλους 
.€ " Y , » / 
ἁπλῶς, Ovre ποιήματος Evvouay. λαμβανον. 

»f 30 ᾿ "o. 2 ^ , ! , Αἴμμον ?? μετρεῖν" ἐπὶ τῶν ἀνήνυτα ποιούντων. 
9 

Auvaci 3: πίνειν" 
hl [o4 ? , , i4 Mj M ανεὺ TOU ἀναπαυεσϑαι πινόντων, οἱονεὶ μηδὲ 

- 2 A | 

λέγεται ἐπὶ τῶν ἀπνευστὶ xoi 
, , 

3. μυσαν-- 

των᾽ τοῦ αὐτοῦ ἔχεται καὶ τὸ ἐξαμυστῆσαι. 

᾿Αμφιδρομίαν 33 

49) Pro πεῖραν Aat in marg. 

legitur αὐγάσδεο. Matth. Ita 
legitur apud Plut. Instit. La- 
con. p. 558. B. ubi vide Wyt. 
tenb. 

23) Codd. £coyus32a. 
σόμιεσϑα. 

54) In Pluiarcho duo Codd. 
Cardinalis Rodulfi et Vatica- 
nuS χρείσσονες. rsenii Codd. 
«apovec. 

. 25) Apost. Cent, III. 5. 
26) Apost. Cent. IIT. 5. Mosc. 

et Laur. ἀμείγων oierór. " Macar. 

eonsentit, 

Scr. ἐσ- 

ἄγεις" τὴν πέμπτην ἀγουσιν 

27) Àbest a Laur. et Apost. 
28) Apost. Cent. IIT. 8. 
29) Apost. Cent. III. 4. 
50) Apost. Cent. III. 5. ἐπὶ 

τῶν advroror. Similiter Macar. 
51) Apost. Cent. II. 95. ἢυ- 

rat. Od. I. 56. Threicia vincat 
amystide. Callim. Fragm. CIX. 
xai γὰρ ὃ Θρηϊκέην μὲν ἀπέστυ -- 
γε χανδὸν ἄμυστιν ζωροποτεῖν. 
Vide Spanh. ad Julian. Or. 1. 
p. 15. C. 

52) Apogr. Dresd. δὲ. 
53) Apost. Cent. IL. 89. Ad 

rem cfr. Bóttiger Amaltlea 



9, «4 - , 2 T , M e € ἐπὶ τοῖς βρέφεσιν, ἔν ἢ -ἀποκαϑαίρονταν vag χεῖρας αἱ 
^" , " συναψάμεναι τῆς μαιώσεως" τὸ δὲ βρέφος παραφέρουσι * 

M - ,' 

τὴν ἑστίαν τρέχοντες, xai δῶρα πέμπουσιν οἱ προσῆκον-- 
᾿ P j $ 4 - 

τές, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολυποδας. «“Ἰέγεται ἐπὶ τῶν 
, * 5 e" "y » ' e δ᾽ ! 

χαϑαιρομένων, καὶ “υσίας &x τῷ περὶ αμβλωσεως" ἡμέρα 
[d Ld . -* τις ἤγετο ἐπὶ τοῖς veoyvoig παιδίοις, ἐν ἢ τὸ βρέφος 

παρὰ τὴν ἑστίαν ἔτρεχον φέροντες, καὶ παρὰ τῶν οἰκείων 
ΡΝ) , * , 9) 4 ἢ 

καὶ φίλων πολυποδας καὶ σηπίας ἐλαμβανον. 
2 , » 1 35 . 3 A lod y e Αμφιϑέτῳ ἔπινες 5* ἐπὶ voy ζωροποτουντων 

αμφίϑετος δὲ ἐστι φιάλη ἡ κατὰ πᾶν μέρος αὐτῆς τιϑε-- 
! e" , 4 4 

μένῃς ἀπύϑμενος" οὐ τὸ noQ ἡμῖν ποτηριον, ἀλλὰ γένος 
λέβητος, ἐκ πταντὸς μέρους δυνάμενον ἕδραν ἔχειν. 

2 « 36 » 4 [Y 3 € ^ " c 4 “4 

Αμφιϑαλῆης δ΄ ἔρως ἐστὶν ἐν ἡμῖν" ὁ ἐν αμ-- 
φέροις ϑάλλων, ἢ φίλοις ἢ γονεῦσι, καὶ μηδενὸς ὠρ-- 
nauévoc. | | 

P 4 ' 27 ' » 9$ 8 A^ , e 7 

μυρις 5 μαίνεται" ἐπὶ τοῦ φρενηρους" ovrog 
a € 4 E Σ ^ i -ᾧὄἔ 3 ϑεωρος ὑπὸ Συβαρὶτῶν πεμφϑεὶς εἰς Ζελφοὺς περὶ ev— 

4 - -- Lj 2 7 ἑαιμονίας, καὶ τοῦ ϑεοῦ χρήσαντος, ἀπώλειαν Συβαρι--. 
* , -« , 

τῶν ἔσεσϑαι τὖύτε, OT ἀνθρώπους Je» προτεμησωσι, 
! ^ t ^; ' δ ϑεασαμενος δοῦλον, πρὸς ἱερῷ μαστιγούμενον καὶ σιρος-- 

τ € “ ^ 5 . et ? 

φιγοντα τῷ ἱερῷ καὶ ur απολυομενον ὅδ, voregov δὲ εἰς 

τὸ τοῦ μαστιγοῦντος πατρὸς μνῆμα καταφυγόντα ἀπολυ-- 
» 4 “ , * 

nai, συνεὶς τὸ λέγιον, ἐξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν 
- U Y ^ - 

«Mg» 39 εἰς Πελαηπόννησον. Ὃ «οὖν λογισμῷ ἐποίησε, 

Vol. IL. p.55. et qui ibi lau- 571 Apost. Cent. II. 95. Ex- 
dantur, positio sumta est ex Eustathio 
, 51) Apost. φέρουσε παρὰ Tjv|p. 298. 2. qui sua ex Pausa- 
totlay, niae Lexico rhetorico mutuatus 

33) Ápost. Cent. 11. 90. Cfr.| est. Macar. ἐπὶ τῶν χαϑῆκον 
Eustath. ad Il. v. p. 1299. 54. | μέν τι πραττόντων, δύξαν δὲ ua- 

36) Apost. Cent, II. 91. Ari- γίας τισὶ διδόντων. ᾿ 
Soph. Αγ. 4737. ἀμφεϑαλὴς ἔρως. 58) Apogr. Dresd. ἀπολλύ- 
Eustath, ad Hom, Il. x 496. pevov. ' 

dw. δὲ παῖς ὅ ἀμφοτέρωϑεν 89) Apost. ἀπῆγεν. — Parti- 
"lev ros εὐδαι μονῶν, ἤγουν | cipia ἀσυνδέτως juncta, ut h. l. 
“λατὴρ xol μήτῃ περίεισιν. Cfr. | συγεὶς τὸ λόγιον, ἐξαργυρεσάμενος 

Tay ad Heliod. 1. 42. p. 41.1 τὴν ove. praecipue amat Lon: 
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τοῦτ᾽ εἰς μανίαν Συβαρῖται μετέστρεψαν" ὃ δὲ τῷ xod 
γῳ διὰ τὴν προςποίητον: μανίαν ἐθαυμάσϑη. 
Auria ud ϑερίξεεν" eni τῶν χρόνῳ ὕστερον 

μωρουμένων" ὅταν γὰρ ἀμνία ἦ, οὐκ ἀποκείρεται. “ 
|. "ugsixvvovuxó» ὅ' συνέδριεον' τὸ Ἑλληνικὸν wt 
δίκαιον". συνήγετο δὲ ἐν Θερμοπύλαις" ὠνομάσϑη δὲ md 
ἀπὸ “Ἀμφικτύονος τοῦ Δευκαλίωνος, ὅτι αὐτὸς συνηγαν 

τὰ ἔϑνη βασιλεύων, ὥς φησι Θεόπομπος ἐν ὀγδόῃ" vain 
δὲ 7v» δώδεκα" Ἴωνες, Δωρεεῖς, Πεῤῥαιβοὲ, Βοιωτοὶ 

Ἱίδοντες, ᾽Αχαιοὶ, Φϑιῶται, Ἱηλιεῖς, Δόλοπες , dina: 

veg ^? » “Δελφοὶ, Φωκιεῖς" ἢ ἀπὸ τοῦ περιοίκους εἶναι τῶ 
Δελφῶν τοὺς συναχϑέντας " ὡς ̓ ΑΦναξιμένης ἐν aun 

Ἑλληνικῶν. 

Τὸ a μετα" τοῦ ν.- 

᾿Αναίσχυντος * καὶ σιδηροῦς ἄνϑῷῳωπος" ἐπὶ 

' τῶν ἀπηρυϑριακότων. xal μηδεμίαν μεταβολὴν τοῦ προ- 
᾿σώπου ποιουμένων. 

vay υράσιος ὃ δαίμων" ὠμότατος ὃ ᾿Αναγυρώ- 
σιος 5 οὗτος. 

Avaln axvoy ^4 ἔστησε τρόπαι ον" ἐπὶ τῶν dye 

κινδύνου καὶ φόνων μέγα vt κατωρϑωκύτων. 

gu$. III. p. 70. Villois. εἷς 1) Apost. Cent. III. 4. 
δὴ κύων τῶν ngofarevrixóv dué- ' — 42) Codd. “ἱνεράνες, mox πεν 

λειαν φυλόξας. κρέας ἁρπάσας ἔ-- ᾿ριοικίστους pro περιοίκους. Ma- 

gvye. Vide Villois. not. p. 127. ; car. addit ἀμφοῖν zrooiv' δηλ᾽ 
145. — Julian. Misop. P. 555. 1) Apost. Cent. LII. 15. κεῖτ 
Α. ὃ δὲ ἀδικῶν, εἶτα εἰργόμενος, | vos ἐξ ἀδαμαντὸς ἢ σιδάρον 75" 
ὀφεὶς μέμφεσϑαι τὸν ἀδικούμε- | χάλχευται μέλαιναν καρδίαν. pun 

vov — τρέπει. Plut. Instit. La- | dari. apud Plut. de Util e! 
con. p. 257. À. τοῦτον Óei τὸν | inim.. p. 91. Α. 

ζωμὸν γυμνασώμενον "axons, 2) Apost. Cent. III. 55. 
τῷ Εὐρώτᾳ Aedovu£vov en 5) Ápogr. Dresd. ? Ayayvpa- 

σϑαι. Cfr. Boisson. ad Ari. | σος. 
staen. p. 256. A) Apost. Cent. III. 64. ÁT* 

^0) Ápost. Cent. II.,99. Cfr. | stid. Panath. p. 180. μόνοι γὰρ 
Eustath. p. 1624. 14. ἁπάντων ἀνθρώπων τὸ Aeyópt- 



᾿ναβάδην * ἀναπαύομαι" ἐπὶ τῶν ἀμελῶν. 

᾿Ανδρὸς 95 χακῶς πρασσοντῆς ἐκποδὼν φέ- 
λοι" ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς κακοῖς μηδεμίαν εὑρισκόντων παρὰ 
τοῖς φίλοις ὠφέλειαν. 

᾿Ανδραποδώδης  ϑρέξ' ἐπὶ τῶν ἡλιϑίων" Πλά-- 
των ἔχονεας ἀνδραποδώδεις ἐπὶ τῆς ψυχῆς τρίχας ὑπ᾽ 
ἀμουσίας. | 

᾿Ανδριάντα ὃ γαργαλίζεις" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

᾿Ανδρὸς 9 γέροντος μήποτ᾽ εἰς πυγὴν ópQy' 
ἐπὶ τῶν πρὸς ἔνια μὴ χρησίμων. 

᾿Ανδρὸς 5 δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισϑεν 
ἀμείνων" τῆς Πυϑίας ἡ γνώμη, ἣν εἴρηκε πρὸς Γλαῦ-- 
1» τὸν Ἐπικυδέδην Σπαρτιάτην. | 

*. ' . 

"v δὴ τοῦτο ἀναίμακτον τρό- 
παιον ἐστήσατε. Plut. Timol. c. 

V. τῶν μὲν αὐτόϑι κακῶν. ὕπὸ 
τῆς τύχης προεκκομισϑοὶς ἀναί- 
puro; xai χαϑαρὸς, — -- τὰ 
δὲ πλεῖστα τρότιαια τῶν ἀγώνων 
ἐδέχρυτα xoi ὁπενϑῇ τοῖς πολί- 
Tt; χαταστήσας. Flamin. c. 71. 

Óiyov deiv dvatuaxtog αὐτὴ xai 
ἀπενϑὴς φερομένη τὸ κάλλιστον 
Ui περιμαχητότατον ἄϑλον. Ages. 
t. 35. Aozidauoc δ᾽, ὃ υἱὸς αὐ- 
τοῦ — ἐνίκησεν “Ἀρκάδας τὴν λε- 
Ἰομένην ἄδακρυν μάχην οὐδεὶς 
γὰρ ἔπεσε τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, συχ- 
νοὺς Jb τῶν ξγαντίων ἀνεῖλεν. 
Themist. Or. II. p. 57. C. ὑμ- 
γοῦσι μὲν οὖν «Σπαρτιᾶται ἀναί- 
μαστογ Tiva καὶ ἄδακρυν νίκην, 
» ἧς ᾿Αρκάδων ἐκράτησαν μετὰ 
τὴν ἐγ «“εύκτροις συμφοράν. 
5) Áristoph. Plut. 1125. . 
6) Apost. Cent. III. 48. Ma- 

τ, δήλη.  Aristid. Panathen. 
P102. xay τὴν παροιμίαν ἐνήλ- 
Ay οὐ γὰρ ἐχποδὼν t&vai χα- 
TH φίλου κακῶς πράξαντος, 
"it πολλοὺς καὶ τῶν πρόσϑεν 

Xit: ὡς οὐχ dz ἀνδρὸς, aAA" am 

διαφόρων ἐπὶ τοῖς ἀτυχήμασι φί- 
λους -πεποΐίηται. 

7) Apost. Cent. III. 49. Οὔ. 
Eustath. p. 79. 7. — Platonis 
locus est in Alcib. I. p. 120. — 
Pro ψυχῆς Mosc. babet γῆς. 

8) Apost. Cent. 111. 20. Cfr. 
Lucian. Hermot. c. 51. ὥσπρρ 
εἰ ἀνδριάντος ἐρῶν ἐτύγχα-" 
veg, etc. Apud Diogen. Laért. 
IV. c. 2. 3. Phryne de Xeno- 
crate illecebris suis immoto di- 

ἀνδριάντος ἀνασταίη.͵ 
9) Apost. Cent. III. 24. Ar- 

861. 7y5jv, Sed priori 54 in- 
scriptum v. Matth. 
Làurent. πηγήν. 

10) Apost. Cent. III. 99. 

Etiam 

Pausan. II. 48, 23. τούτοις ἣν 
ἄρα' ὁμολογοῦντα, ἡνίκα καὶ Πυ-- 
σία -Γλαύκ» τῷ (Cod. Angel. 
τοῦ) Ἐπικύδους “Σπαρτιάτῃ, βου-- 
λεύσαντε ἐπίορχα ὀμόσαι. καὶ 
τοῦδε εἶπεν ἐς τοὺς ἀπιογύνους 
κατιέγαι τὴν δίχην. Coll. ΝΠ]. 
7, 8. Ῥπι. Polit. I. p. 564. D. . 
παῖδας yao. παέδων φασὶ καὶ yé- 



-— 56 
? 

»* ;. 3 v 5 

᾿“νδρὶ " υδῷ πράγματα ovx ἦν, ὧλλ᾽ αὖ.- 
5 M 3 , 3 L e 2. ^ * c ^ 5 

τὺὔὺς ἐϑέλων ἐπρέατο" ἐπὶ τῶν xoxo ξαυτοῖς ἐπισπω- 

μένων" Κροῖσος γὰρ ξαυτῷ πολέμιον ἐπεσπᾶτο Κῦρον. 

Ανδρὸς " γέροντος ἀσϑενὲς τὸ κρανίον᾽ ἐπὶ 
^» X ^ M s ^ - 

τῶν εἰς μηδὲν χρησιμευόντων᾽ πᾶν γὰρ τὸ σῶμα τοῦ γέ- 

| Qortog ἀσϑενές. | 

᾿Ανδρὸς γέροντος 3 αἱ γνάϑοι, βακτηρία 
ἐπὶ τῶν πρὸς τὸ γῆρας πολλὰ ἐσϑιόντων. 

᾿Ανέλπιστον M βίον ξῇς" τὸν κάλλιστον εἰρήκα- 

σιν ᾿Αττικοί" ἐν ᾧ οὐκ εἰς ἐλπίδας ἐπτύηται , ἀλλὰ πάρ- 

ἐστιν ἤδη ταγαϑα" οὕτω Πίνδαρος. 
^ € 

᾿Ανεῤῥίφϑω '5 χυβος" ἐπὶ τῶν ἀνελπίστοις &qv- 
, ' τοὺς eni διπτουντων, ὑπὸ τινος βίας συνωθουμένων. 

᾿Ανέμους "6$ γεωργεῖν" πρὸς τοὺς πονοῦντας, κα 

μηδενὸς μεταλαγχάνοντας. 
᾿ » “ , 

"dveuov δικτύῳ 97966, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων... 

γὸος κχατόπισϑεν λείπεσϑαι τοῦ 

óc(ov καὶ εὐόρκου. 
11) Apost. Cent IH. 56. Post 

ἔπισπω μένων Macar. pergit: za- 
θὅσον Kooicog ἑαυτῷ πολέμιον 
ἐπεσπιάησειο Κῦρον, ᾿δμοιον καὶ 
τό ἀνόγυρον κιγμδὶ ( de quo vi- 

de Boisson. ad Theodor. Hyr. 
tacen. Ánecd. Tom. I. p. 268.). 

42) Apost. Cent. III. 48. Ma- 
CaT. a. y. ἀσταφὶς TO xp. ut Ze- 

nob. et Diogen. — Πὰν yag τὸ 
c. Sqq. om. 

45) Apost. Cent. III. 52. Mac. 

ἐπὶ τῶν πρὸς τῷ γήρᾳ πολλὰ ἐσϑ. 
44) Apost. Cent. III. 50. 
15) Apost. Cent. III. 52. Ma- 

car. ἀνερίφϑω ( sic ) κύβος" ἐπὶ 
τῶν ἑαυτοὺς καϑιέντων εἰς κίν-- 
δυνον. Menander apud Athen. 

XIII. P 559. €. δεδογμένον τὶ 

πρὸγμ᾽. ἀνεῤδίφϑω κύβος. Plut 

Jul. Caes. c. 592. τέλος δὲ yn 

ϑυμοῦ τινος, ὥςπερ ἀφεὶς αν! 

τὸν ἐκ τοῦ λογιάμοῦ πρὸς τι 

μέλλον, καὶ τοῦτο δὴ τὸ κοινὸν 

τοὶς εἰς τύχας ἐμβαίνουσιν ἀπό: 

ρους καὶ τόλμας προοίμιον Um 

Troy Aredótqdo κύβος 
ὥρμησε πρὸς τὴν διάβασιν. [dert 

narratur in vit. Pomp. c. 60. Fab 

c. 14. δῆλος uv εὐθὺς ἀπειρίᾳ κα 

ϑρασύτητι τὸν περὶ τῶν ὅλωι! 

ἀναὐῥίψων κύβον. Lucian. pr 

imagg. C. 16. τολωήσω aya 

δίψαι τὸν κύβον.  Aristid. in 

τῶν τεττ. Ὁ. 142. int 

πάντων κύβος ἀνεὐῥίπτετο. 

16) Apost. Cent. III. 47: 
47) Apost. III. 56. 

xat εἰς 
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᾿Ανέμου " πεδίον" ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων xal xov— 
(ων. 

3 “- 

Ανεπαρίασαν .3, ἐπὶ τῶν μεταγινωσκόντων ἐπί 
ΓΝ οἱ γὰρ Πάριοι ὁμολογήσαντες παραδώσειν ᾿4ϑη-- 
γαίοις τὴν πόλιν ὕστερον μετέγνωσαν. 

᾿Ανὴρ “Ὁ ὁ φεύγων xal πάλιν μαχήσεται" ἐπὶ 
τῶν ἑτεραλκεῖ γίκῃ χρωμέ νων τάττεται. 

᾿Ανϑρακχες Ὧι ὁ ϑησαηρόρ᾽ ἐπὶ τῶν ἐλπιξόντων 
μὲν ἀγαϑὰ, κακουμένων δὲ," ἀφ᾽ ὦν ἣν αὑτοῖς ἡ τῶν α-- 

γαϑῶν ἐλπές" ἢ “52 ἐπὶ τῶν, ἐφ᾽ οἷς ἤλπισαν, διαψευ-- 
σϑέντων" 

«πέφηνας. 

« ε * * , A. 4 

ὡς 0 ““ουκιανος, αὐϑρακας uo, τὸν ϑησαυρον 

᾿ἄνϑρωπος εὔριπος ?* ἐπὶ τῶν ὗᾷστα μετα-- 
βαλλομένων καὶ ἀσταϑμήτων ἀνθρώπων. 

᾿᾿νϑεῖ πρὸς ἐπιστήμην ψυχὴ, ὁπότε αἱ τοῦ σώματος 
ἀχμαὶ χρόνου μήκει μαραίνονται. 
A»90 emog ^^ ἀγθϑρώπου δαιμόνιον" ἐπὶ τῶν 

ὑπροσδοχήτως ὑπ᾿ ἀνθρώπου σωζομένων. 

"vog *5 φεύγων οὐ μένει λύρας κτύπον" 
, t * 

€t, τῶν» 
[ 4 * / ? , e rj 

τάχεως καὶ ὀξέως οφειλοντων ἕκαστα πραττειν. 

18) Apost. III. 57. Macar. 
11 χούφων Om. 

19) Apost. III. 62. Macar. ἐπὶ 
τὴν Μεταγινωσκον τῶν | Πάριοι γὰρ 
μεταχύψαντες .18ϑην ato δὺ ασϑέ- 
αν αὖϑις ἔλυσαν τὰ ὅμολογη- 
Vra, συμμαχίας εὐπορήσαντες. 

20) Demosthenes ad fugam su- 
àm excusandam his verbis usus 
este dicitur. Cfr. Virg. Aen. II. 
367. Quondam etiam victis re- 
dit in praecordia virtus. 

21) Apost. Cent. III. 55. .Ma- 
car. ἄγϑρακες ὃ ϑησαυρὸς πέφη- 
γ᾽ ἐπὶ τῶν ἐφ᾽ οἷς ἢἤλπισάν, 
διαψευσϑέχτων. Phaedr. Fab. IV. 

3v ed. Berger: Carbonem, ut 
àjtt, pro thesauro invenimus. 
Queui spes delusit, huic quere- 

la convenit. Lucian. Hermot. 
c. 71. oid pe εἰργάσω, ὦ duxi- 
γε; ἄνϑρακάς μοι τὸν ϑησαυρὸν 

ἀποφήνας. (Hunc locum respe- 
xisse videtur Apost.) Timon. 
c. 11. πόϑεν χρυσίον τοσοῦτον; 

που ὄναρ ταῦτά ἔστι: δέδια 

γοῦν, μὴ ἄνϑρακας tgo. Philops. 

c. 52. τὸ γοῦν ταῦ λόγου ἐκεῖνο, 
ἄγϑρακες ἡ uiv ὃ ϑησαυρὸς πέφη- 

»ag. Navig. Cc. 26. πάνυ σοι ἀπὸ 
λεπτῆς κῤόκης ὁ πᾶ; οὕτοσὶι πλοῦ - 

τος ἀπήρτηται, καὶ" ἢν ἀκείνὴη 

ὅὁποβῥαγῆ.. παᾶντα οἴχεται. καὶ 

ἄνϑρακχές σοι ὅ ϑησαυρὸς ἔσται. 

49) Áp ogr. Dresd. 5 οἱ ἐπί. 

25). "'ABost. Cent. 1II.' 25. 
24) "Apost. Cent. III. 53. 

,.25) Apost. Cent. III. 55. 

8 
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᾿ἄγϑρωπος 36 εὔριπος, τύχη εὔριπος, "διάνοια εἰ.-- 

θιπορ᾽ ταῦτα ἐπὶ τῶν παλιμβόύλων. 

᾿Ανίπτοις “ ποσὶν ἀναβαίνει ἐπὶ τὸ τέγος" 
ἐπὶ τῶν ἀμαϑῶς ἐπί τινα ἔργα ἐρχομένων. 

᾿Ανεῳγμέναι 8 Μουσῶν ϑύραι" ἐπὶ τῶν ἐξ 

ἑτοίμου λαμβανόντων τὰ κάλλιστα ἐπὶ τῇ παιδείᾳ. 
"4» 3 μὴ λεοντῇ ἐξικνεῖται, τὴν ἁλωπεκῆν 

^ ^ , ? 

πρόσαψον᾽ ὁ νοῦς, ἂν μὴ φανερῶς ἀμυνόμενος ἀντέχῃς, 
πανουργίᾳ χρῆσαι. 

^" ^ ? " 

ECT 39 kao κυνὸς GUY ἀπαιτεῖς " ἐπὶ τῶν 
e , 

καλὰ ἀντὶ κακῶν ἀποδιδόντων. 

᾿ΑΙνόητος ?* νεοττὸς ἑκὼν δείκνυσι τὴν ξαυτοῦ νεοσσιὰν. 

᾿Ανάγκῃ 3) οὐδὲ ϑεοὶ μαχονται" 
τῇ 33 ἀνάγκῃ χρὴ πείϑεσϑαι. 

μὴ παρῇ κρέας, ταρίχῳ στερκτέον' "A4» 3 

ὁμοία τῆ 
, 

παρεγγυᾷ, ὅτι δεῖ τοῖς παροῦσιν ἀρκεῖσϑαι; 

᾿Αντὶ 5 πέρκης σκορπίον" ἐπὶ τῶν τὰ χείρω 
2 , c J 

αντὶ βελτιόνων αἱρουμένων. 

Avv ς ποτός᾽ ἐπὶ τῶν ἄγαν ψυχρώγ᾽ ψυχρὸς yaQ 

0 ὑτός ἐστ U. 

"4» στρουϑὸς eig χάρακας" 55* πρὸς τοὺς oi0- 

μένους λανϑάνειν, ἐν οἷς πράττουσιν. 

26) Apost. Cent. IIT. 60. πα- 
λιμβόλος, qui se facile mutat, 
simulator ac dissimulator, ve- 
terator. Wyttenb. ad Plut. de 
educat. Puer. p. 4. À. 

97) Apost. Cent. III. 65. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 45. ἀλλ᾽ 

ἀνίπτοις τοῖς ποσὶν (7 παροιμία 

φησὶν} ἔμιβοινε. Pseudol. c. 4. 
ὡς oU μάτην, οὐδὲ φιλαπεχϑη- 
μόνως, οὐδ᾽ ἀνίπτοις ποσὶ. χατὰ 

τὴν "παροιμίαν, ἐπὶ τόγδε τὸν 

λόγον ἀπηντήχαμεν.. 
| 98) Apost.. Cent. III. 66. 
29) Apost. Cent. 1Π. 67. Ly- 

sandri apophth. apud Plut. c. 7. 

t 

τῶν δ᾽ dj Σιούντων μιὴ πολεμεῖν 
μετὰ δόλου τοὺς ἀφ᾽ Ἡρακλέους 
γεγονότας “καταγελᾷν ἐκέλευεν᾽ ó- 
που γὰρ ἥ λεοντῆ 40) éguxyeitat, 
ON "Apos ἐκεῖ τὴν ἀλωπεκῆν. 

Apost. Cent. III. 65. Αἴ’ 
Sen. 5» ἀπαιτεῖς. 

51) Apost. Cent. III. 59. Lau- 
rent. veoaod;, Supra lin. γεοττός. 

$2) Apost. Cent. III. 49. Si- 
monidis effatum apud Plat. Pro- 
tag. p. 345. d. ubi . Heind. 

85) τῇ apogr. Dresd. om. 
54.) Apost. Cent. III. 50. 
55) Apost. Cent. III. 51. 
55 * Ápost. Cent. III. 51. 
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νους 36 ὃ μαχρὸς κατὰ τὴν παροεμίαν" 
ἧς ἐγαντία, ἔννους ὃ μακρὸς, λῆρος, 7) παροιμία. 

"4» 3“ οἶνον αἰτῇ, κόνδυλον αὐτῷ δίδου" ἐπὶ 
τῶν ἀγαθὰ μὲν. αἰταύντων, .- xaxa. δὲ: ἀντιλαμβανόντων" 

ἢ δὲ ἱστορία: ἀπὲ τοῦ Κύκχλωπος. 
᾿Ανακυμβαλιάζεις 38 χοὺς ἀέφρους" ἐπὶ τα-- 

ραχῆς καὶ ζαλης λέγεται.. 

᾿Α»τὶ 9? χαρίεντος ἰατροῦ κακὸς" ποιητὴς xu 
λεῖσϑαι ἐπιϑυμεῖς" ἐπὶ τῶν μὴ ταῖς ἰδίαις τέχναις. 

ἀρκουμένων, ἀλλὰ. καὶ παρ᾽ ὧν οὐκ ἴδασι. ἀόξαν ἐφελκο-- 
μένων προςποίητον" “Περίανδρος γὰρ τις ἰατρὸς ἀξιόλογος. 
xara τέχνην ὧν, καὶ ἐπαινούμενος εἰς τὰ. μάλιστα, φαῦλα. 
ποιήματα. ἔγραψεν. 

᾿άν 45 τοὺς φίλους μεσῶμεν,. τί. ποιήσομδν" τοὺς μι-- 
σοῦνταξ; ἐξ ἀποφϑέγματος.. 

"dyp ^ 
Ἀχαιοί" ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων. 

εὐδργεσίης ᾿Ἀγαμέμνονα “δῆσαν 
N 

"4» πολλὰ βάλλης ", ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον βα- 
λεῖς" ἐπὶ τῶν ἐκ πολλῶν καὶ παντοδαπῶν λόγων 7 ἔρ-- 
guy ἐπιτυγχανόντων τοῦ ζητουμένον ἢ τοῦ axono& 

3 » , 43 » 4 3 4 ct . 

"yv Qoveiog ονος,. καὶ «Αχαρνικοὶ ἵπποι 

ἐπὶ τῶν μεγάλων καὶ ἀγρίων καὶ ἀνενεργήτων᾽ τοιοῦτοι 
M .« » » ς ct 2 3 " c 

γὰρ oL ὅκοι ὃν “ντρωνι,. καὶ οἱ ἵπποι. ἐν zfyaQvaig,. ὡς 
Φερεχράτης φησί. 

56) Apost. Cent. III. 47. 
57) Apost. Cent. III. 46. 
58) Apost. Cent. III. 43. 
59) Apost. Cent. IIl. 16. Ár- 

chidami apophthegma ad Pe- 
nandrum medicum Plut. Α. 
pophtb. Lacon. p. 218. F. — 
De voce χαρίεις, quam expli- 
cat Plutarchus per: ἀξιόλογος, 
cfr. Boisson. ad Philostr. He- 
roic. p. 312. 

40) Apost. Cent. III. 17. 
41) Apost Cent. ΠῚ. 51. Ma- 

4 

! 

ear. δήλη. In .Kgamemnonis her- 
ma, Athenis in porticu- herma- 
rum posita , inscriptum fuisse, 
ἄντ᾽ εὖ. My. στῆσαν Ay. et δῆ-:. 
σαν parodiae tribuendum esse 
docet Welcker Sylloge Epi- 
gramm. p.. 224. 

A2) Apost. Cent. III. 25. 
Codd. πολλὰ βάλης. — 

45) Apost. Cent. Ilf. 26. 
Laur. ᾿Ἰντρόύνιος. Macar..evrqu- 

γιος ὄνος ἐπὶ τῶν παμμεγέϑὴ. 
σώματα ἐχόντων. 

R ὃ * 
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᾿Αχούω “4 τῶν Σκυϑῶν βασιλέα ἵππον ἀπουδαίαν 
ἔχειν πᾶσαν ἀρετὴν, 005v οἱ ἵπποι ἀπαιτοῦνται᾽" ἔχει δὲ 
καὶ υἱὸν αὐτῆς ἐχείνης τῶν ἄλλων ἀρετῇ διαπρέποντα" 
OUXOUY εὑρίσκοντα, οὔτε ἐκείνην ἄλλῳ περιβαλεῖν, οὔτε 
ἐχεῖνον. ἐπαγαγεῖν ἄλλῃ, συναγαγεῖν ἄμφω εἰς τὸ ἔῤγον" 
τοὺς δὲ τὰ μὲν ἕτερα ἀσπάζεσϑαι σφᾶς καὶ φιλοςρρο-- 
νεῖσϑαι, οὐ μὴν ἐγχρίμπτεσϑαι" οὔκουν τῆς ἐπιβουλῆς 

τοῦ Σκύϑου σοφώτερα ἦν τὰ ζῶα" ἐπηλύγασεν ἱματίοις. 
καὶ τὸν καὶ τὴν, xci ἐξειργάσατο τὸ £xvouO» τε καὶ ἐκ-- 
δικον ἐκεῖγο ἔργον. ὡς δὲ ἄμφω συνεῖδον τὸ πραχϑὲν, 

᾿εἶτα μέντοι τὸ ἀσέβημα διελύσαντο ϑανάτῳ, πηϑήσαντε 
κατὰ. χρημνοῦ. 

"ἄνω ποταμῶν 45.- λείπει χωροῦσι πηγαὶ, ἐπὶ τῶν 
ἐναντίως καὶ ἀνάπαλιν, i ἢ ὡς δεῖ, λεγομένων καὶ γενομέ-- 
νων" ὡς ὅταν ὃ πόρνος τὸν σώφρονα λέγη πόρνον. 

"dy xo 46 παροίκήσῃς, ὑποσκάζειν An a- 
den] ὅτι οἱ βαρβάροις καὶ μοχϑὴρ οἴς συναχρωννύμενοι 

ἀποφέρονταί τι τῆς ἐκείνων φαυλότητος. 
΄ 

᾿“νὴρ ἀτεχνὴς τοῖς «πᾶσιν “ἐστὲ δοῦλος. 

5 ^" . ' 

Ανοίχειον " ἐν τῷ πένϑει γεωμετρία" 
» νι ἢ , " ,c 

τῶν τὰ μὴ προσήκοντα ποιούντων. 
74 on 

44) Ex Aelian. list. Anim. 
]V. 7. Matth. Apostol. haec 
non habet. 

48) Apost. Cent. III. 51. Ma- 
(ἄγ. ἄνω ποταμῶν χωροῦσι σεὴ-- 
γαί᾽ ἐπὶ τῶν τὰ ἑαυτοῖς πιροσώντα 

ἐλαττώματα ἑτέροις προσανατι- 
Sévrov, καὶ ἐπὶ τῶν τὰ ἐναγτία 
καὶ παρὰ φύτιν ἐγχειρούντων 
πράττειν. Eurip. Med. 410. ἄγω 

ποταμῶν ἱερῶν χοροῦοι 7e vat. 

Suppl 505. aro yoQ ἄν 0-04 τὰ 

πράγματα, ubi Markl. Lucian. 
Dial. Mort. VI. 9. ἄνω γὰρ :to- 

τωμῶν τοῦτ γε. Àd sensum cfr. 

ἐπὶ 

Bergl. ad Aleiphr. Π].. 55. et 
notum illud Ovidianum: in ca- 
put alta suum labentur flumina 
retro, 

AG) Apost, Cent. 
Laur. 

HI. 55. 
πιαφοικησεες. Mosc. διε 

εἰ βαρβώροις, Suprascriptum οἱ. 
Matth. Attigit hanc confusio- 
nem Jacobs ad Philostr. Imag. 
p: 511. Schaefer Melctem. crit. 
p. 96. — Proverbium una cum 
expositione sumtum est ex Plut. 
de educat. puerorum p. 4. À. 
ubi W yttenb., 

A7) Apost. Gent. III. 37. 
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᾿Ανελεῖ ἀμφοτέραις" 48 ἐπὶ τῶν σπουδῇ va ποι-- 
οὐγεων᾽ ὁμοία τῇ πάντα χάλων κινεῖς. 

᾿Ανειπελαργεῖν 43" ἀντιδιδόναι χαριταρ" λέγειαε 

749 τοὺς πελαργοὺς γεγηρακότας τοὺς γονεῖς τρέφειν. Ὁ 
᾿Δρισιοτέλης φησὶ τὸν περὶ τῶν πελαργῶν λόγον ἀληϑῆ᾽ 
ὑμοίως δὲ φησι ποιεῖν καὶ τοὺς ἀερύποδας" δεὸ ἐν τοῖς 
σχήπτροῖς ἀνωτέρω μὲν πελαργὸν τυποῦσι, κατωτέρω δὲ 
ἱπποπόταμον, δηλοῦντες, ὡς ὑποτέτακται ἡ βία τῇ δι-- 
χαιοπραγίᾳ 55) ὁ δὲ ἱπποπόταμός ἐστι ζῶον ἀδικώταιον" 
περὶ πελαργῶν δὲ καὶ ᾿“Αριστοφαάνης ἐν ὄρνισιν οὕτω φησίν" 
AL. ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισι γόμος 
Παλαιὸς, ἐν τοῖς τῶν πελάργων κύρβεσιν, ᾿ 

Ἐπὴν ὃ πατὴρ ὃ πελαργὸς ἐκπετησίμους 
Πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδεῖς τρέφων, 
di τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 
᾿Αναμὶξ 5᾽ ἀγκύλων ἱππόται᾽ ἐπὶ τῶν μὴ κω-- 

ἱιομένων ποιεῖν τινα ἀγαθὰ ὑπὸ πραγμάτων 5: ἀγκύλων 
Xel σκολεῶν᾽" οἱ δὲ ἀγκύλοι γένος φάλαγγος πεζικῆς, τῆς 
n ; ! ἱππικῆς προμαχόμενοι. 

᾿Αντιύπης 53 ϑρῆνος" ἐπὶ τῶν ἀδίκως πασχόντων, 
εἶτα τῶν δεινῶν ἀπαλλαγῇς τυχόντων" ᾿Αντιόπη ϑυγάτγο 
Νιχτέως, ἣν ἔφρϑειρέ τις τῶν πολιτῶν" ὁ δὲ πατὴρ πέμ-: 
au τῷ ἀδελφῷ χολάσαι" ὁ δὲ ἔγκυον αὐτὴν ϑεασάμενος 

48) Apost. Cent. III. 58. ἄνε-- | . 50) Apost. addit: o£ γὰρ πε- 
iw. Macar. ἀντλεῖν ἀμφοτέραις, 
ὁμοία τῇ πάντα xdiew σείειν. 

19) Apost. Cent. III. 59. Ma- 
(AT. ἐπὶ τῶν χάριτας ἀντατιοδι- 
δῆντωγν. Cfr. annotatiotiem Du- 
porti ad Il. o. 501. in Gnomo-. 
los. Homer. p. 96. Referen- 
dum huc ciconiae signum Pie- 
lati adjunctum in nummis fa- 
miliae Caeciliae et Juniae. Eck- 
hel Doctr. Nummor. Vol. V. 
P» 87. 153. in nummis Antonii 
i» Vol. VI. p. 42. 

λαργοὶ, δικαιοπραγεῖς ὄντες, ἐπὶ 
τῶν πτερύγων βασταΐξσυσε τοὺς 
γεγηρακότας ὃ δὲ ἱπποπόταμμός 
ἔστε ζῶον ἀδικώτατον. Locum 
Aristoph. (Av. 1354.) non habet. 

51) Apost. Cent. III. 45. 

52) Apost. γραμμάτων. Cfr. 
Áeschin. in Ctes. p. 405. Dem. , 
pro Cor. p. 265. c. var. lect., 

Bekkeri. 
55) Apost.. Cent. HII. 44. Vi- 

de Suidam p. 255. Tom. I. ed. 
Kusteri. Matth. 



, 

ᾧκτειρεν" ἡ δὲ γεννᾷ Zij9ov xol 4uglova, evg εἰς ὄρος 
ἐῤῥιψεν ἃ ϑεῖος" εἶχε δὲ γυναῖκα ὄνομα «ίρκην, ἥτις 
ὑπονοήσασα τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα “ἄύκον φιλεῖν τὴν ᾿ΑἸντεύττην, 
ἄναγεε αὐτὴν εἰς ὄρος, καὶ δήσασα: αὐτὴν ἀπὸ τραχήλου 

 vavgov, καὶ ἀνάψασα δᾷδας, ἐπὶ τῶν αὐτοῦ κεράτων, 
ἔμελλεν αὐτὴν ἀπολύειν" ἡ δὲ ἐθρήνει, καὶ ϑορύβου γε- 
γομένου ἠϑροίσϑη πλῆϑος γεωργῶν, σὺν οἷς καὶ Ζῆϑος καὶ. 
᾿Αμφίων, καὶ γνωρίσαντες τὴν μητέρα αὐτῶν ἐρύσαντο 
αὐτὴν, τὴν δὲ Δίρκην τῇ προκειμένῃ παρέδωκαν τιμωρίᾳ" 
Ζῆϑος καὶ ᾿“διφίων κείζουσι Θήβας" καὶ βασιλεύουσε, καὶ 
τούτων οἱ ἀπόγονοι μέχρε “αἴου καὶ Ἰοκάστου, τοῦ ui- 
ταχληϑέντος Οἰδίποδος. ᾿ 

᾿Ανίπτοις ** χερσίν" ἐπὶ τῶν βεβήλοις χεραὶ τὰ 
ἱερὰ μεταχειριξομένων" 

᾿άνϑρωπος 55 ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 

"Ἄνευ τύχης 55 γὰρ, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
Πόνος μονωϑεὶς :evxév' ἀλγύνει βροτούς. 

Εὐριπίδου ἡ γνώμη. | 

"ἄνευ ξύλου uz βαδεζε" Κλεομένης, στρατι-- 

ὠτὴης ὧν ᾿Αϑηναῖος, προσεποιεῖτο πρὸς τοῖς ἄλλοις κα- 
κοῖς καὶ μανίαν, εἰδὼς, ὅτε μισεῖται παρὰ τῶν πολετῶν, 
διὸ καὶ βακτηρίαν ἔχων περιήει, δι᾽ ἧς ἠμύνατο τοὺς 
ἐπερχομένους αὐτῷ. 

᾿ 

5}) Apost. Cent. III. 5η..ὄ Im| 55) Stob. 28. 22. 
proverbium abiit Homeri ver- | - 56) Stob. 29. 36. Apost. 
sus Od. Z, 266. χερσὶ δ᾽ dvín- | YII. A29. ὁ 
toigty Zh λείβειν αἴϑοπα oivov ᾿ ' 
ὅζομαι. Rhet. Gr. Vol. II. p. 16. |. 57) Apost. Gent. III. 58. περὶ 
otov Ζημάδου τοῦ ἀπὸ τῆς xd- Κλεομένους Aeyet, ὃς στρατ. 77 
'πῆς ἀνίπτοις, τὸ τοῦ λόγου, χερ-- Macar. addit: Edi .ἄγαϑὼ , 
σὶν ἐπὶ τὸ βῆμα πηδήσαντος. Alia ayadi δὲς , UT τῶν εὖ πασχοῦ- 
vide apud Pantinum. — Hoc,*"*, ανϑ' ὧν εὐηυγέτησαν πρὸ- 
cum quatuor sequentibus provv. | **09*. 77 Ἀνδρὶ πεινῶντι 
abest a Mosc. Praeterea Laur. κλέπτειν ἔστ Qdrayxavo, 
per scribendi vitium habet: à- ἔχον ἐπε τῶν ἐς ἀγαγχὴξ εἰ 
γεν ἀπὸ μείζονος: ἀνδρός. | ποιουντῶν. 



᾿νὴρ χρηστὸς χρηστὸν αἰδεῖσθαι φιλεῖ. Εὐρυπί-- 
δους 7 γνωμῆη. 

Τὸ α μετὰ τοῦ E. ^ 

Ἴξιος * τριχός" ἐπὶ τοῦ εὐτελοῦς καὶ τοῦ τυ-- 
χόντος. 

ἄξιος οὐδενὸς *. 

"AELog 5 τοῦ παντὸς" ἐπὶ τῶν σφόδρα τιμίων. 
"AEiog ̂  εἶ τῆς ἐν “Ἧργει ἀσπίδος" ἐπὶ τῶν 

εὐγενῶν καὶ εὐδαιμόνων" οἱ γὰρ ἐν "“ργει ἀνύβριστοι 
παῖδες καὶ καϑαροὶ κατὰ νόμιμον παλαιὸν τὰς ἀσπίδας 

φέροντες πομπεύουσιν. 
"A£Log 5 ὀβελίσκου. 
Eia? ἡ κύων τοῦ ϑρόνου" ἐπὶ τῶν παρ᾽ a- 

Say τινὸς τυγχανόντων. 
"Ἄξιος λαβεῖν ὃ μισϑός" ἐπὶ τῶν εἰς κάλλος 

Ἰσχημένων. 

"Aoiwoy ὃ μέϑην ὃ Θεόφραστος τὰ κουρεῖα ἐκάλει. 

Τὸ « μετὰ τοῦ m. 

᾿“παιδευτότερος ? Φιλωνίδου τοῦ ελιτέ-- 
ὡς οὗτος ὃ Φιλωνίδης οὐ μόνον μέγας ἦν, ἀλλὰ καὶ ἀ-- 

[| - 1 , 

1) Apost. Cent. III. 68. Ari-| Qc ἔϑος ᾿Αργείων τοῦτο πα- 
Soph. Ran. 613. λαιότερον. 

Εἰ πώποτ᾽ :ϑον δεῦρ᾽, ἐϑέ-- | ubi Spanh. 
λω τεϑνηκχέναε, 5) Ábest a Laur. 

Ἦ ἴχλειψα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ 6) Apost. Cent. III. 71. 

τρεχός.. 7) Apost. Cent. III. 73. ἄξιος 
2) Àbest a Laur. λαβεῖν pro λαμιβόνεσϑαι. Eur. 
3) Apost. Cent. III..69. Macar. | Álcest. 1065. à$/a δέ μοι σέβειν. 

ἄξιος τοῦ παντός" ταύτης ἐναντία, | Med. 574. δάων φυλάσσειν. Cfr. 
οὐδεγὸς ἄξιος καὶ ἄξιος τριχός. Dissen. ad Pind. Nem. III. 929. 

. 3) Apost. Cent. III. 70. Cal. | Boiss. ad Philostr. Her. p. 284. 
im. H. in Lav. Pall. 55. 8) Non est in Laur. 
2 '"9dra, φέρεται δὲ καὶ ἃ cfio- 9) Apost. IIL 75. et Mosc. 

μήδεος ἀσπὶς, ἐπαιδευτώτερος. 



μαϑὴς καὶ ὑώδης" κωμῳδεῖ δὲ αὐτὸν ᾿“Πῤιστοφάνης, ὡς 
παρασίτους ἔχοντα, καὶ διὰ τὸν “αΐδος ἔρωτα" κωμῳ-- 
δεῖται δὲ ὡς συώωδης ἐν τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ. 

᾿Απιὼν 5 εἰς ἀπατούρια, ἐπανῆκες εἰς " 

Θαφρφγηλιῶνα" ἐπὶ τῶν ἄγαν βραδυνόντων. «Ἵπατούρια M 
«δὲ ἦν ἑορτῇ ᾿᾿ϑήνησιν, ἣν ἦγον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας" ἐχα-- 
λουν δὲ τὴν μὲν πρώτην Ζορπίαν᾽ ἐπειδὴ φράτορες ὀψίως 

συνελθόντες εὐωχοῦντο" τὴν δὲ δευτέραν ᾿ΑΙναῤῥυσιν" ἀπὸ 
τοῦ ϑύειν' ἔϑυον δὲ AW φρατρίῳ καὶ ᾿ϑηνᾷ᾽ τὴν δὲ 
τρίτην Κουρεῶτιν, ἀπὸ τοῦ τοὺς κούρους καὶ τὰς κόρας 
ἐγγράφειν εἰς τὰς φρατρίας. Ἡ δὲ αἰτία" πόλεμος ἦν 
"A49 rvalotg σιρὸς Βοιωτοὺς περὶ ἹΜΠελαίνων, ἢ 0 ἣν 18 χωρίον 

ἐν μεϑορίοις. Ἐανϑιος δὲ Βοιωτοὺς σροεκαλέσατο ** rov 
"A9yvalov βασιλέα Θυμοίτην" o) δεξαμένου δὲ, Πέλαν-- 
Sog ἐπιδημῶν, ἸΠεσσήνιος *5 γένος, ἀπὸ Περικλυμένους τοῦ 

* 40) ᾿Αροϑβῖ. Cent. III. 74. εἷς 
omisit apogr. Dresd. et Laur. 

11) ei; Mosc. et Laur. om. 
49) Vide Suid. Tom. I. p. 248. 

249. et Schol. Aristoph. ad 
Acharn. v. 146. Matth. Vul 
gatae etymologiae, ab voce con- 

' sona dzarg»v deductae, quam 
etiam Bergl. ad Alciphr. 1. 9. 
repetiit , 
Welcker Nachtrag: zur üschyl. 
Trilogie p. 2302. — AMA 

coll. Xenoph. Hellen. I. 7, 8. 
ἩἩΜπατούρια, ἐν οἷς οἵ τε πατέ- 
peg καὶ οἱ συγγενεῖς ξύνεισε σφί-- 

σιν aUTOig. 

15) Apogr. Dresd. οὖν. 
14) Apost. προσεκαλέσατο. 
15) Apogr. Dresd. Jeojvios. i 

Scriptio saepe obvia. Plut. 
Apophth. Reg. p. 194. B. M«- | 
σήνην. Apophth. Lacon. p. 516. 
F. Ηεσηνίων. p. 217. Πεσηνίου. ᾿ 
nulla varietate lectionis a ὙΥγῖ- 
tenbachio annotata.  Hermog. 
σπτερὶ yopyOr. p. 155. Ald. Cot. 

/ 

Vindob. XVIII. et Monacens. 
CCCXXVII. 7Meojgv;v. Pausan. 
]. 15, 6. Paris. Bekkeri, Ric- 
cardian. et Venet. JMeogvíov. 
I. 25, 4. Paris. et Ángel. 71ε- 
σίνη. Ven. et Biccard. Mzeojvr. 
IV. 9, 5. et 6. Cod. Vindob. 
Ll. μεσηνίων. Inter proverbia 
Arsenii legitur: Εὐρύδαμος ἅ 

meliorem opposuit εσήνιος (ita Cod. Mosc. et 
Laur.) εὖρε ϑώραχα πολεμικόν. 

Inter apophth. sub nomine d»;- 
| ρεκύδου" Myor δέ ποτε εἰς Ms- 

σήνην -— — μετ᾽ οὐ πολύ δ᾽ &éa- 
Ao Μ͵εσήηνη. Codd. et impr. et 

ita locis innumeris. Nihilomi. 
nus tamen vitiosum censeo hanc 

scriptionem, in omnibus enim 
Messenes et Messanae Siculae 
nummis duo 5g reperiuntur. 

|i Eckhel Doctr. Nummor. Vol. I 
|. 2320 — 222. MionnetDescript 
des Med. ant. Tom. 1. p. 254 — 
956. Rasche Lex. nummor. s 

iv. AMeoacra. Cfr. Mein. ad Me 

nand. p. 18. Ncque probaveri 
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Νηλέως , vníorp ἐπὸὶ τῇ βααιλείᾳ" μονομαχούντων δὲ 
ἐφάνη τῷ Μελάνϑῳ τις ὕπιϑεν τοῦ Ξανϑίου, τραγῆν ἐνέϊι-- 
μένος '6 μέλαιναν" ἔφη οὖν αὐτὸν ἀδικεῖν, δεύτερον ἥκοντα, 
ὁ δὲ ἀπεστράφη" 0 δὲ παίσας ἀποκτείνει αὐτόν" ἐκ δὲ 
τούτου ij τε ἑορτὴ ᾿Απατούρια, καὶ Διονύσου MtAavatyi— 
dog βωμὸν ἐδομήσαντο" ὃ δὲ Θαργηλεών ἔστι μὲν χ48η-- 
γαῖος, καϑ᾽ ὃν καὶ ἑορτὴ “Ἵπόλλωνος καὶ ᾿““ρτέμιδος Θαρ.-- 
yita λεγομένη, ἐν ἢ ἥψουν ἀπαρχὰς τῷ ϑεῷ τῶν πεφυ-- 
χύτων 17 χαρπῶν᾽" ἵσταντο δὲ ἐν αὐτῇ καὶ χοροὶ, καὶ ἀγὼν 
πρὸς ποιουμένων Νὰ Θαργήμα. Ἔφορος δὲ ἐν δευτέρῳ 
φησίν, ὡς διὰ τὴν ὑπὲρ τῶν ὁρίων ἀπάτην γενομένην 
irr. Πολεμούντων γὰρ «ϑηναίων πρὸς τοὺς Βοιυω--. 
τοὺς ὑπὲρ τῆς MsAavlow χώρας, ΙΜέλανϑος, ὃ τῶν. .49η-- 
γαίων βασιλεὺς, Ἔανϑον τὸν Θηβαῖον μονομαχῶν ἀπαᾳτή-- 
σας ἀπέκτεινεν. 

“Ἅπαντα ? τοῖς καλοῖσιν ἀνδράσι πρέπει" 
rir. 

“παλοὶ "Ὁ ϑερμολουσίαις, fool TIER 
χευνίαες ?** ἐπὶ τῶν vno τρυφῆς καὶ ἁβρότητος διαξ-- 
ὑεόντων. 

An ἀκφοφυσίων 3: λόγους ἐνδεικνύναι" 
(ove καινοὺς xol νεοποιήτους. “Τριστοφάνης " δήματά' 
τε χομψὰ καὶ παίγνια ἐνδεικνύναι" πάντα ἀπ᾽ ἀκροφν-- 
duy * τῶν ἀπὸ κινναβευμάτων" λέγει γὰρ διὰ μὲν τὰ 
ἀπ᾿ ἀκροφυσίων καινῶς εἰργασμένα καὶ οἷον ἐκ πυρός" διὰ 

aliquid epigramma | in novem| 19) Apost. Cent. III. 78. xe- 
hneos, a Welckero Sylloge | λοῖσιν recepi ex Macario, in ce- 
Epigr. p. 278. repetitum: teris consentiente. Mosc. et 
Ἴβυκος Ἰταλὸς αὖ ἐκ Ῥηγίου | Laur. et Ápost. καλοῖς. 

ἦε Μεσήνης. 20) Apost. Cent. III. 79. 
le aetate enim epigrammatis| 21) Apost. μαλϑακανίαις. 
tihil constat. 22) Apost. Cent. III. 85. Vid. 

16) Apogr. Dresd. ἀνειμένος. | Suid. T. I. p. 244. Matth. 
17) Apogr. Dresd. πεφηνότων. 25) Ápogr. Dresd. om. verba :. 
18) πρὸς ποιουμένων apogr.|vràv ἀπὸ κινναβευμ. — — ἐπ᾿ 
sd. om. ἀκροφυσίων. ᾿ 

9 
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X 

dà: τοῦ ἀπὸ κχιγναβευμάτων, οἷον καινῶς πεπλασμένα καὶ 
διάϑεσιγ ἔχοντα. κίνναβος δὲ τὸ εἴδωλον, πρὸς 0 οἱ πλα-- 
Got καὶ οἱ ζωγράφοι βλέποντες διατέϑενται πλάττοντες καὶ 
γράφοντες. ἔστι δὲ εἴδωλον, σκιῶδες: ὁμοίωμα, ἢ φαντασία 
σώματος, ἀεροειδῆς ?* τε σκιά ὡς δὲ Βακχυλίδης" με-- 
λαμβαφές εἴδωλον ἀνδρὸς ̓ ϑακησίου" καὶ ὁ ποιητὴς .4».- 
τιχλείας a5. τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκεῇ εἴκελον" αὐτὸς δὲ, 

ἢ ὑπόστασις ἡ ἀληϑής. 

“Ἅπανϑ' 99 ὅμοια, καὶ Ῥοϑῶπις ἡ καλή" ση-- 
μαΐίνει, ὅτι ταῖς τύχαις ὁμοίως ὑποπεπτώκασιν οἱ ϑνητοί. 

“ΑἌασαν " τὴν οὐσίαν ἡμφίεσται! ἐπὲ τῶν 
μηδυτιοῦν᾽ ὥλλο Ἀεχτημένων, ἢ ὅπερ ἀμπίσ χόνται. 

᾿“πήντησε "8 κακοῦ βουλὴ πρὸς ὑπερτάτην βλάπην. 
" dfiayrü 59 βοωτὰ τοῖς πολιορκουμένοις. 

| Ἅπαντα ?? σοφοῖς ῥᾷστα" ἐπὶ τῶν διὰ φρρόνη-- 
. Gt» καὶ “τῶν δυσκόλων ἱπεριγινομένων. 

᾿4παγε 3: μόϑωνα ἀπὸ κώπης" ἐπὶ τῶν διοχ-- 
λοὐντὼν παρὰ καιρὸν τοῖς σπουδάζουσιν, ὃ γὰρ μόϑων 
φορτικῆς ὄρχήσεως εἶδος. 

»- , 3 - 
"Anaye 3" ξένον. ἐν χειμῶνι" ἐπὶ τῶν ἀκαίρως 

ὀλϑόντων. Εὐριπίδης" 

| Στυγῶ δικαίως ἐν χαχοῖς 

'9à) Apogr. Dresd. δεροειδές 
et paulo post: μελεμιβαφές. 

25) Od. 4. 206. . 

26) Apost. Cent. Π1. 87- 
Suid. Tom. I. p. 245. Matth. 
Vide eundem 8. v. ἑταῖραι Ko- 

.e(v9ia,, ubi inter alias nomi- 
- natur Ῥοδῷπιες Θρᾳκικὴ, σύνδου- 
Aog «Αϊσώπου τοῦ λογηποιρῦ ἣ- 
τις δἧενθερῳϑεῖσα κατέμεινεν v | 
«ϊγύπεῳ. 

47) Apost. Cent. III. 88. 

qa τὸν ξένον 

ἀφιγμένον. 

98) Apost. Cent. IV. 15. ἐ- 

πήντησε κακοῦ βολὴ πρὸς ὕπερτ. 
ἄτην᾽ eni τῶν πασχόντων ἄξια 
ὧν ἔδρασαν. idem Arsen. affert 
infra: Laur. neutrum habet. 

29) Abest a Laur. 

30) Apost. Cent. IV. 5. Ma- 
Car. ἅπαντα roig σοφοῖσιν εὖ“ 
κολα. δήλη. | 

$1) Apost. Cent. IV. 6. 
32) Laur. non habet. 
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αὐ N 57 

? ᾿ “Ὁ Avéuov "ὃ πεδίον" ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων καὶ xov— 
go». 

? , 19 $3 «4 ^" , 3 dveszapíagay 5, ἐπὶ τῶν μεταγινωσχόντων ἐπὲ 
. c 4 ! C , nh 3 w** οἱ γὰρ Παριοε ὁμολογήσαντες παραδωσειν 2495— 

γαίοις τὴν πόλιν ὕστερον μετέγνωσαν. 
! 4 4C 20 r4 rj 4 λ , . 2 l »nQ ^? 0 φευγων καὶ παλιν μαχήσεται" ἐπ 

I" ^ ! 

τῶν ἑτεραλκεῖ νίκῃ χρωμένων τάττεται. 
» , » , ἄνϑραχες * ὃ ϑησαηρός" ἐπὶ τῶν ἐλπιζόντων 

ν * à ' 0.200 * τ 5 € - 
μὲν αγαϑα, xaxovutvom δὲ, «aq 0v ἣν αὐτοῖς ἢ τῶν a— 

γαϑῶν &Amég" ἢ "* ἐπὶ τῶν, ἐφ᾽ οἷς ἤλπισαν, διαψευ- 
Α ^ ’ . σϑέντων᾽ ὡς ὃ zdovxiavOg, ἀνϑρακας μοι τὸν ϑησαυρὸν 

* 

«πέφηνας. 
» íw - Led 

ἄνθρωπος tvpuimoc ?* ἐπὶ τῶν ῥᾷστα μετα-- 

βαλλομένων xol ἀσταϑμήτων ἀνθρώπων. 
? “ 1 ' ,. " J 

-r9ci πρὸς ἐπιστήμην ψυχὴ, ὁπότε αἱ τοῦ σώματος . : 
cxuel χρόνου μήκει μαραίνονται. 

΄ . / , - ᾿Ἄνϑρωπος ** ἀνϑρώπου δαιμόνεον" ἐπὶ τῶν 
3 , c , *e " απροσδοχήτως ὑπ ἀνθρώπου σωζομένων. 

νὴ | a5, EL ,? c ἐ Àv ^ . PON ^ 

mg *5 φεύγων ov μένει Àvgoag xcvmov' ἐπὶ τῶν 
2 2 ! ' , 

ταχέως καὶ obéog ὀφειλόντων ἕκαστα πραττειν. 

18) Apost. III. 57. Macar. 
xe, xoUqo» Om. 

19) Apost. III. 62. Macar. ἐπὶ 
τῶν μεταγινωσχύντων᾽ Πάριοι yag 
μεταχύψαντες ,«1ϑηναίοις δύ ἀσϑέ- 
γειαν αὖϑις ἔλυσαν rà ὅμολογη-- 
Sérra, συμμιαχίὰς εὐπορήσαντες. 

20) Demosthenes ad fugam su- 
am excusandam his verbis usus 
este dicitur, Cfr. Virg. Aen. 1I. 
367. Quondam etiam victis re- 
dit in praecordia virtus. 

41) Apost. Cent. III. 25. .Ma- 
Cà". ἄγϑραχες ὃ ϑησαυρὸς πέφη- 
vr'Cimw τῶν iq' οἷς ἢἤλπισάν, 
διαψε υσϑέγκτων. Phaedr. Fab. ΓΝ. 

33. ed. Bergég: Caárbonem, ut 
ajmt, pro thesauro invenimus. 
(Quemi spes delusit, huic quere- 

? 

la convenit. Lucian. Hermot. 
c. 71. oid μὲ εἰργάσω, ὦ .uxi- 
vt, ἄνϑρακάς μοι τὸν ϑῃσαυρὸν 
ἄποφηνας. (Hunc locum respe- 
xisse videtur Apost.) Timon. 

(€. AM. πόϑεν χρυσίον τοσοῦτον; 
ἢ που ὄναρ ταῦτά ἔστι: δέδια 

γοῦν, μὴ ὥνϑρακας εὕρω. Philops- 

€. 52. τὸ γοῦν ταῦ λόγου ἐκεῖνο, 
ὥνϑραχες ἡμῖν ὃ ϑησαυρὸς πέφη -- 

vag. Navig. C. 36. πάνυ σοι ἀπὸ 

λεπτῆς κρόκης ὃ πᾶ; οὕτοσὶ πλοῦ - 
τος ἀπήρτηται, καὶ" ἢν ἐκείνη 
ὁποῤῥαγῆ, πάντα οἴχεται, xai 
ἄνϑρακές σοι Ó ϑησαυρὸς ἔσται. 

22) Apogr. Dresd. 7 oi ἐπέ. 
25) Apost: Cent. III. 25. 

' 9&4) Apost. Cent. III. 55. 
,.25) Apost. Cent. III. 55. 

8 
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AAy9gurtog 26 εὔριπος, τύχη εὔριπος, "διάνοια εἰ-- 
θιπορ᾿" ταῦτα ἐπὶ τῶν παλιμβόύλων. 

᾿Ανίπτοις ? ποσὶν ἀναβαίνει ἐπὶ τὸ 
925 7 ^5 , - 2 » 2 ' 
ἐπὶ τῶν αμαϑῶς ἐπί τινὰ ἔργα ἐρχομένων. 

᾿ P ^ , 

᾿Ανεῳγμέναι “ὃ. Μουσῶν ϑυραι" 

M 

ἑτοίμου λαμβανόντων τὰ κάλλιστα ἐπὶ τῇ παιδείᾳ. 
"ay 59 μὴ λεοντῆ ἐξικνεῖται, τὴν ἀλωπεκῆν 

πρόσαψον' 0 νοῦς, ἂν μὴ φανερῶς ἀμυνόμενος ἀντέχης, 

πανουργίᾳ χρῆσαι. 
^ 5 “ 

᾿Αντὶ δ᾽ κακῆς κυνὸς σῦν ἀπαιτεῖς" 
Ld , 

καλὰ avri καχῶν ἀποδιδόντων. 
3 , "31 ^ € 8 , * c - ἢ 
«νοητος ?* νεοττὸς &xcv δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ νεοσσιαν.᾿ 

. ^ ? "Avayxg ? οὐδὲ ϑεοὶ μάχονται" 
τῇ 33 ἀνάγκῃ χρὴ πείϑεσϑαι. 

ς ; "e 
Ομοία τῇ 
! 

"v *^ μὴ παρῇ χρέας, ταρίχῳ στερκτέον᾽ 
παρεγγυᾷ, ὅτι δεῖ τοῖς παροῦσιν ἀρκεῖσϑαι; | 

᾿Αντὶ 55 πέρκης σκορπίον" ἐπὶ τῶν τὰ χείρω᾽ 
? [T , c ’ 

αντὶ βελτιόνων αἱρουμένων. 

ξέἐγος" 

ἐπὶ τῶν ἐξ 

3.5 “! 
τ τῶ» 

Avin ς ποτὸς" ἐπὶ τῶν ἀγαν ψυχρῶν" ψυχρὸς yop - 

οὗτός ἔστιν. 

"4v στρουϑὸς εἰς yagaxag: 353 * πρὸς τοὺς οἷο-- 
μένους λανϑάνειν, ἐν οἷς πράττουσιν. 

26) Apost. Cent. III. 60. πα-- 
λιμβόλος, qui se facile mutat, 
simulator ac dissimulator, ve. 
terator. Wyttenb. ad Plut. de 
educat. Puer. p. 4. À. 

37) Apost. Cent. III. 65. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 44. ἀλλ᾽ 

ἀνέπτοις τοῖς ποσὶν (ἢ παροιμία 

φησὶν) ἔμβοινε. Pseudol. c. 4. 

ὡς oU μάτην, οὐδὲ φιλαπεχϑη- 
μόνως, οὐδ᾽ ἀνίπτοις ποσὶ, κατὰ 
τὴν παροιμίαν, ἐπὶ τόνδε τὸν 
Àdyov ἀπηντήκα μεν. 

28) Apost.. Cent. III. 66. 
79) Apost. Cent. III. 67. Ly- 

sandri apophth. apud Plut. c. 7. 

& 

τῶν δ᾽ 
μετὰ δόλου τοὺς ἀφ᾽ ἪἩρακλέου; 
γεγονότας καταγελᾷν ἐκέλευεν᾽ ὃὅ- 
που γὰρ ἥ λεοντῇ μὴ équxveitat, 
προςραπτέον ἐκεῖ τὴν ἀλωπεκχῆν. 

50) Apost. Cent. III. 65. Àr 
Sen. ἦν amoiteig. 

51) Apost. Cent. III. 59. Lau- 
rent. γεοσοός, Supra lin. νεοττό;. 

52) Apost. Cent. III. 49. Si- 
monidis effatum apud Plat. Pro- 
tag. p. 545. d. ubi .Heind. 

55) τῇ apogr. Dresd. om. 
54) Apost. Cent. III. 50. 
55) Apost Cent. IH]. 51 
55 post. Cent. IIT. 51 9232 

ἀξιούντων μὴ πολεμεῖν. 



— b) -- 
! 

ἄνους ? ὃ μακρὸς κατὰ τὴν mapootuiav: 
ἧς ἐναντία, ἔννους ὃ μακρὸς,. λῆρος, 7) παροιμία. 

"4» 3 οἶνον αἰτῇ, κόνδυλον αὐτῷ δίδου" éni 
τῶν ἀγαϑὰ μὲν. αἰταύντων, . κακὰ. δὲ: ἀντιλαμβανόντων" 

ἢ δὲ ἱστορία: ἀπὸ τοῦ Κύχλωπος. 
᾿Ανακυμβαλιάξεις 38 τοὺς δίφρους" ἐπὶ τα-- 

ραχῆς καὶ ζάλης λέγεται. 

᾿Αντὶ 9 χαρίεντος ἰατροῦ κακὸς" ποιητὴς xa 
λεῖσϑαι ἐπιθυμεῖς" ἐπὶ τῶν μὴ ταῖς ἰδίαις τέχναις. 
ἀρχουμένων, ἀλλὰ. καὶ παρ᾽ ὧν ovx ἴδασι. ἄόξαν ἐφελκο-- 
μένων προρποίητον" “Περίανδρος γάρ τις ἰατρὸς ἀξιόλογος 
χατὰ τέχνην ὦν, καὶ ἐπαινούμενος εἰς τὰ. μάλιστα, φαῦλα. 

ποιήματα. ἔγραψεν. 

"uy ^? τοὺς φίλους μεσῶμεν,. vL ποιήσομδν" τοὺς μι-- 
συῦντας; ἐξ ἀποφϑέγματος.. 
uy “ εὐεργεσίης ᾿᾿γαμέμνονα “δῆσαν 

χαιοί" ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων. 
"4v πολχὰ βάλλης “,. ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον βα- 

λεῖς" ἐπὶ τῶν ἐκ πολλῶν καὶ παντοδαπῶν λόγων ἢ ἐρ-- 
yuy ἐπιτυγχανόντων τοῦ ζητουμένου ἢ τοῦ σχοποῦ; 

᾿Αυνερώνιας * ὄνος,. καὶ ᾿Αχαρνικοὶ ἵπποι" 
ἐπὶ τῶν μεγάλων καὶ ἀγρίων xol ἀνενεργήτων᾽ τοιοῦτοι 
γὰρ οἱ OxoL ἐν "άντρωνι,. καὶ οἱ ἵπποι. ἐν ᾿Αχαρναῖς,. ὡς 

Φερεκράτης φησί. 

56) Apost. Cent. III. 47. ear. 9/45. In Xgamemnonis her- 

37) Apost. Cent. III. 46. ma, Athenis in por ticu- herma- 

58) Apost. Cent. III. 43. rum posita, inscriptum fuisse, 
39) Apost. Cent. III. 16. Ár- | ἄντ᾽ εὖ. My. στῆσαν Ax. et 05- . 

chidami apophthegma ad Ῥο- [σαν parodiae tribuendum esse 
riandrum medicum Plut. A.| docet Welcker Sylloge Epi- 
pophth. Lacon. p. 218. F. — | gramm. p..224. 
De voce χαρίεις, quam expli- 42) Apost. Cent. HI. 235.' 
cat Plutarchus per" ἀξιόλογος, | Codd. πολλὰ βάλης. ἡ 

. efr. Boisson. ad Philostr. He- 45) Apost. Cent. Ilf. 26. 
roic. P. 312. Laur. ἢ ̓Ιντρόνιος. Macar. «ἐντρώ- 

40) Apost. Cent. III. 17. γιος Óvog' ἐπὶ τῶν παμμεγέϑη. 

41) Apost. Cent. III. 21. ΔΙα- ἰ σώματα ἐχόντων. 

ἐν ὃ ἢ 
’ 

͵ 
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᾿Αχούω “4 τῶν Σχυϑῶν βασιλέα ἵππον ὑπουδαίαν 

ἔχειν πᾶσαν ἀρετὴν, 005v οἱ ἵπποι ἀπαιτοῦνται᾽ ἔχδει δὲ 
καὶ υἱὸν αὐτῆς ἐχείνης τῶν ἄλλων ἀρετῇ διαπρέποντα" 
οὔχουν εὑρίσκοντα, οὔτε ἐκείνην ἄλλῳ περιβαλεῖν, οὔτε 
ἐκεῖνον ἐπαγαγεῖν ἄλλῃ, συναγαγεῖν ἄμφω εἰς τὸ ἐῤγον' 
τοὺς δὲ τὰ μὲν ἕτερα ἀσπάζεσθαι σφᾶς καὶ quioqgo- 
γεῖσϑαι, οὐ μὴν ἐγχρίμπτεσθαι" οὔχουν τῆς ἐπιβουλῆς. 

τοῦ Σκύϑου σοφώτερα ἦν τὰ ζῶα᾽ ἐπηλύγασεν ἱματίοις 
καὶ τὸν xal τὴν, καὶ ἐξειργάσατο τὸ ἐκνομόν τε xol ἔκ-- 
δικον ἐχεῖγο ἔργον. ὡς δὲ ἄμφω συνεῖδον τὸ πραχϑὲν, 
εἶτα μέντοι τὸ ἀσέβημα διελύσαντο ϑανάτῳ, πηδῆήσαντε 
κατὰ κρημνοῦ. 

Jj a ^" 4 "vo ποταμῶν 45" λείπει χωροῦσι πηγαὶ, ἐπὶ τῶν 
ἐναντίως καὶ ἀνάπαλιν, ἢ ὡς δεῖ, λεγομένων καὶ yivoué- 
νων" ὡς ὅταν ὁ πόρνος τὸν σώφρονα λέγῃ πόρνον. 

"dv χωλῷ 46 παροϊκήσῃς, ὑποσκάζειν μας, 

doy ὅτι οἱ βαρβάροις καὶ μοχϑηροῖς avroyo ὠνγυμένοι 

ἀποφέρονταί τι τῆς ἐκείνων φαυλύτητος. 
΄ 

᾿“νὴρ ἀτεχνὴς τοῖς «πᾶσιν "ἐστὲ δοῦλος. 
4 , ^m RN ᾿ . LE 

44voixevov V ἐν τῷ πένϑει γεωμετρία" ἐπί 
- * bl J e "0s )?c 

τῶν τὰ un προσήκοντα ποὸιουντων. 

454) Ex Aelian. Hist. Ánim. 
IV. 7. Matth. Apostol. haec 
non habet. 

435) Apost. Cent. III. 51. Ma- 
Càr. ἄνω ποταμῶν χωροῦσι τγὴ- 
qat ἐπὶ τῶν τὰ ἑαυτοῖς TQoouyra 

ἐλαττώματα ἑτέροις προσανατι-- 
ϑέντων., xat ἐπὶ τῶν τὰ ἐναντία 
καὶ παρὰ φύυτιν ἐγχειρούντων 
πράττειν. Eurip. Med. 410. ἄνω 

7oraudgv ἱερῶν χοροῦοι 

Suppl. 303. ἄγω cp ἄν 6-0: τὰ 

πράγματα, ubi Markl. Lucian. 
Dial. Mort. VI. 9. vo γὰρ ττο- 

τωμῶν τοῦτό γε. Àd sensum cfr. 

ΓΙ γαί. 

Bergl. ad Alciphr. 11]... 55. et 
notum illud Ovidianum: in ca- 

put alta suum labentur flumina 
retro, . 

hG) Apost, Cent. 
Laur. παροικήσεες. Mosc. ón 

εἰ βαρβάροις. suprascriptum οἱ. 

Matth. Attigit hanc confusio 
nem Jacobs ad Philostr. Imag. 
p: 511. Schaefer Meletem. crit. 
p. 96. — Proverbium una cum 
expositione sumtum est ex Plut. 

de educat. puerorum p. 4. À 
ubi W yttenb, 

A7) Apost. Cent. III. 57. 

IH. 55. 



-- Ἃκὶ -- 
1 

? , " À b] No. € , » 
Απηντησὲ xaxov βολῃ πρὸς ὑπερτατῆν a— 

^ ' 3^ T ᾽ν, 

try' ἐπὶ τῶν πασχόντων ἀξια, ὧν εἐδρασαν. 
— » € $3 4 , 

"4n0 9 κωπὴης ἐπὶ βῆμα" ἐπὶ τῶν ἀπὸ χειρόνων 
, 

εἰς χρείττονα μεταβιβωσθέντων" ἢ 95 a9oocg xal μεγί-- 
στοις ἐγχειρούντω». 

- f . 

᾿πόλωλεν 9 ἡ vg, xal τὸ τάλαντον xal ἡ 
' . 5. ἃ ^ * / ΚΑ » e 2 ' 4 

γναϑος" ἐπὶ τοῦ py τυχόντος ὧν ἡλπισεν" ἐπὶ γάμου δὲ 

ἐβῥηϑη μὴ γενομένου. | ! 
! 4 , r 

'4n 7? οἰνρχοέως σπασον᾽ παρ ὅσον οἱ ue9v— 
, 

υγτὲς ἀληθϑεύυουσιν. 
᾿ ' *, 

"Admamominxvog &v99onog' lMagxog ᾿ΑἸντωνίου 
3 * ' 

αδελφὸς βασιλέως Ῥωμαίων ἀδοκήτως διαφϑείρεται, 
^! - * , , € 4 * 

πλήϑους ἰχῶρος τὲ καὶ πνεύματος ἐπισχόντος oí τὴν ara— 
, “ * ' ? e! ^ (7 , 

πιρην 0 δῇ παϑὸς ἀποπληξία καλεῖται καὶ ἀποπληκτος 
αγϑρωπος ὁ στεττονϑώς. 

5 , 91 - , e T Ll Αποτίσεις " χοῖρε γίγαρτα᾽ οἷον ὧν xarbqa— 
γες, ἀποδώσεις πλείω. 

5 , 

"AnwAscag 7 τὸν οἶνον, ἐπιχέας ὕδωρ" αὕτη 
! -« ,᾿ ? 

γέγονεν ἐκ τοῦ "“φριστίου Κύκλωπος, ὡς φησι Χαμαιλέων 
2 A ͵ ! 

ἐν τῷ περὶ σατύρων" καὶ Πολύφημος οὕτω φησὶ πρὸς 
3 [4 Οὐυσσία ἐν Κύκλωπος δράματι λεγομένῳ λέγεται enl 

- ^ ^ . , τῶν τοῖς καλοῖς τὰ χείρω ἐπιμιγμυντων. ἣ 
'4 9 , 53 ? ! . » ? - é 

ποτεϑρυωμένος &vx2Q' χτοι ἀπηγριωμέ-- 
. , * * * 25 ἃ ων f 

Ὡς" ἔρηται δὲ κατὰ μεταφορὰν 15v ἀπὸ TOY τεϑρνων, 
" 3. 8 » . Y D ᾿ (περ ἐστὲν ἀγονὰ καὶ ἀγριὰ λάχανα. 

67) Apost. Cent. IV. 17. De | 71) Apost. Cent. IV. 20. 
Demade rhetore dicebatur: vi- 72) Apost. Cent. IV. 7- 
de Rhet. Gr. Vol. HL. p. 16. | 

' τεϑριωμέγως €t. τεϑρίων. Cum ον laudatum. uH Á . 
expositione, consentit Timaeus 68) 5 om. ; d. ) ἦ om. apogr. Dres p nisi quod q»rad habet pro 69) Apost. Cent. IV. 18. . . 

70) Apost. Cent. IV. 19. oi- λάχανα. , Vide Schneider ad 
γοχέως, Laur. oivo χοέως. Apogr. | Plat. Polit. p. 495. E. 

Dresd, οἰνυχρέως. 
- 



— 62 —. 
, 

quersupey' ἡ δὲ γεννᾷ Ζῆϑον καὶ Auglova, οὺς εἰς ooa 
ἐῤῥιψεν ὃ ϑεῖος" εἶχε δὲ γυναῖκα ὄνομα 4Δέίρκην, Ἂ 
ὑπονοήσασα τὸν ξαυτῆς ἄνδρα “Τ[ὐκον φιλεῖν τὴν riim 
ἀνάγει αὐτὴν εἰς ὄρος, καὶ ϑήσασα. αὐτὴν" ἀπὸ τραχήλοι 
ταύρου, καὶ ἀνάψασα δᾷδας. ἐπὶ τῶν αὐτοῦ κεράτων 
ἔμελλεν αὐτὴν ἀπολύειν" ἡ δὲ. ἐθρήνει, καὶ ϑορύβου γε: 
γομένου ἠϑροίσϑη πλῆϑος γεωργῶν, σὺν οἷς καὶ Ζῆϑυς xa 
Ἀμφίων, καὶ γνωρίσαντες τὴν μητέρα αὐτῶν ἐρύσαντι 
αὐτὴν, τὴν δὲ Δίρκην τῇ προχειμένῃ παρέδωκαν τιμωρίᾳ 
Zij9eg καὶ dgio κείζουσι Θήβας: καὶ βασιλεύουσε, κα 

τούτων οἱ ἀπόγονοε μέχρι “αΐου καὶ Ἰοκάστου,, τοῦ με- 
ταχληϑέντος Οἰδίποδος. | 

᾿Ανίπτοις 99 χερσίν" ἐπὶ τῶν βεβήλοις χεραὶ τι 
ἱερὰ μεταχειριζομένων" 

Ἰάνθϑρωπος 55 ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 

" 4vev τύχης 55 γὰρ, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
Πόνος μονωϑεὶς '"θύκέτ᾽ ἀλγύνει βροτούς. 

Εὐριπίδου ἡ γνώμη. 

"Avev ξύλου 5 μὴ βαδιζὲ" Κλεομένης, στρατι- 
ὠτὴης ὧν .d9n5volog, προσεποιεῖτο πρὸς τοῖς ἄλλοις χα- 
κοῖς καὶ μανίαν, εἰδὼς, ὅτι μισεῖται πταρὰ τῶν πολιτῶν 

διὸ καὶ βακτηρίαν ἔχων περιήει, δι᾽ ἧς ἡμύνατο vox 
ἐπερχομένους αὐτῷ. 

s 

55) Apost. Cent. HI. 55.. In 55) Stob. 28. 22. 
proverbium abiit Homeri ver- | : 56) Stob. 29. 56. Apos! 
sus Od. Z, 266. χερσὶ δ᾽ ἀνίπ- 11], 42. 
Toiv ' Zh λείβειν αἴϑοπα οἶνον . 
ἄζομαι. Rhet. Gr. Vol. II. p. 16. xii Apos Gent. ἀπ: 58: nt 
οἷον Ζημάδου τοῦ απὸ τῆς κώ- Macar. addit: 4 ς στρα γ 6. 
πης ἀνίπτοις, τὸ τοῦ λόγου, χερ-- 2:8 vr «ye dr 
oi ἐπὶ τὸ βῆμια πηδήσαντος. Alia ἀγαϑέδες" ἐπὶ τῶν εὖ nao / 
vide apud Pantinum. — Hoc | ζῶ», dv9* ὧν ἐὐπεγέτησαν zt 
cum quatuor sequentibus provv. 7469). — dv Qu meiver 
abest a Mosc. Praeterea Laur. κλέπτειν ἔστ  ἀνγαγκαὶν 
per scribendi vitium habet: ἄ- | 6X0» ἐπὶ τῶν ἐξ ἀγναγχηξ ! 

D “ 5. , " 

γεν ἀπὸ μείζονο; ἀνδρός. | ποιούντων. 



νὴρ χρηστὸς χρηστὸν αἰδεῖσθαι φιλεῖ. Εὐρυπί-- 
doug ἡ γνωμῆ. 

Τὸ α μετὰ τοῦ ὃ. ^ 

᾿ἄξιος * τριχός" ἐπὶ τοῦ εὐτελοῦς καὶ τοῦ τυ-- 
χύντος, 

"ΔῈ : * , 2 

ξιος ουδενὸς 3. | 
» 3 - "^o. 2 D , ! Αξιος ? τοῦ παντοὸς᾽ ἐπὶ τῶν σφοδρα τιμέων. 
ἄξιος * εἶ τῆς ἐν Moyeu ἀσπίδος" ἐπὶ τῶν 

AES y ' c * 3. Y 9 ! ξυγενῶν xol εὐδαιμονων" οἱ yao ἕν oye, ανυβριστοι 
παῖδες καὶ καϑαροὶ κατὰ νόμιμον παλαιὸν τὰς ἀσπέδας 
φέροντες πομττεύουσινγ. 

» 5 * 

4E5u.og 5 οβελίσκου. 
! 4E J 6 [4 f ^ ἢ . 4 4 PT * 9 

δία 7 7j κύων τοῦ Joovov' ἐπὶ TOY παρ α-- 
Wo τινὸς τυγχανόντων. 
ἄξιος 1 λαβεῖν ὃ μισϑός" ἐπὶ τῶν εἰς κάλλος 

3 

Wxrusyuy. ' 
ZAorvoy ὃ μέϑην ὁ Θεόφραστος và κουρεῖα ἐκάλει. 

! 

Τὸ « μετὰ τοῦ m. 

᾿ἡπαιδευτότερος ? Φιλωνίδου τοῦ ελιτέ-- 
ς᾽ οὗτος ὃ ΦΦιλωνίδης οὐ μόνον μέγας ἦν, ἀλλὰ xol d— 

M 

! . i ; 
1) Apost. Cent. III. 68. Ari- Ὡς ἔϑος ᾿Αργείων τοῦτο za- 

woph. Ran. 61 5. λαιότερον. 
Εἰ πώποτ᾽ 5490» δεῦρ᾽, ἐϑέ-- | ubi Spanh. 

Ao τεϑνηκέγαι, 5) ΑΒοβῖ a Laur. 

ἬἨ χλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι xoi 6) Apost. Cent. III. 71. 
TorxOg. 7) Apost. Cent. III. 73. ἄξιος 

2) Abest a Laur. λαβεῖν pro λαμιβόνεσϑαι. Eur. 
3) Àpost. Cent. III..69. Macar. | Alcest. 1065. ἀξία δέ po: σέβειν. 
5105 toU ztayrdg? ταύτης ἐναντία, Med. 574. δάων φυλάσσειν. Cfr. 

οὐδενὸς ἄξιος καὶ ἄξιος τριχός. | Dissen. ad Pind. Nem. III. 29. 
.3) Apost, Cent. III. 70. Cal- | Boiss. ad Philostr. Her. p: 284.- 
'^. H. in Lay. Pall. 55. 8) Non est in Laur. 
i) '$dva, φέρεται δὲ χαὶ ἃ zfhio- 9) Apost. III. 75. et Mosc. 

μήδεος ἀσπὶς, ἐπαιδευτώτερος. 
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400770846" ἀντὶ τοῦ διὰ χρυσοῦ πάντα νικήσεις" Φι-- 
Aim δὲ ἐδόϑη «τοῦτο χρησμὸς, αἰνιττομένου τοῦ Θεοῦ, 

«ὧς διὰ προδοσίᾳς 'πάντων κρατήσει. 
᾿ΑΑργύρου *^ κρῆναι λαλοῦσιν ἐπὶ τῶν ona 

δεύτων. δι". ὑπερβολὴν δὲ πλούτου παῤῥησιαζομένων. 
«toas ἱερόν 15" éni τῶν πολλὰ ἀρωμένων ἐπὶ. xen- 

στοῖς ἢ φαύλοις. 
᾿Δρετῆς "5 τὸ βαρβαρον-οὐ συνίῃ σιν" ἐπὶ τῶν 

ἀπαιδεύτων. ἃ 

᾿“ρεοπαγέτης "7" ἐπὶ τῶν. σχυϑρωπῶν καὶ ὑπερ-- 
-Séuyon. 

, , . 185 PE "T 4 , 

"A4 0y0UYTOY «40006 é7tL τῶν X040 TtOLOUYTO. 

. 4folyvovoc 19 σμάραγδος ἐν μὲν τῷ φάει 
σκοτεινό e πρὸς τοὺς. ιἀποχρύπτοντας ἑαυτοὺς, ὅπου. 

χρῇ. οὐ 35, 

est enim eadem differentia, quae 
inter μετέχειν τι οἵ μετέχειν 
τινός — Cfr. Valk. ad Eurip. 
Phoen. 594. 'Dóderl. ad Oed. 
Col. 1475. Plut. Apophth. La- 
con. p. 211. F. τούτῳ μόνῳ. (sc. 
ἑππικῷ) τοὺς μέγιστον ἐφ᾽ ἱππι-- 
κἢ φρονοῦντας ἐκράτησε. Achill. 
"Tat. III. 48. Codd. inter accus. 
et gen. fluctuant. Cfr. Jacobs 
ad IV. 12. Αα rem cfr. Jo. 
annem Sicel. Comment. ad.Her. 
mOg. περὶ ἰδεῶν, qui exstat in 
Cod. Laurent. Plut. LVII. 5. 
Τοιοῦτος “͵ημοσϑένης τῶν A49n- 
γα» ὃ Νεῖλος πολλῷ μᾶλλον, ἢ 

pqigóg τε καὶ ἸΙλισσὸς, ὃ τοῖς 
“Νοιλίππον μηχανήμασι τοὶς de- 
yvoois ὀντιβαίνων, ὃς εἴπερ εἶχε 
δύναμιν καὶ τοὺς λόγους τοὺς 

᾿Αϑηναίων ὑπεέκοντας, ἔσβεστ᾽ ἄν 
κοσμυφλεγὴς δαλὸς Ὀλυμιπιάδος, 
Maxedóvec δ᾽ ἐκλύσϑησαν καταῤ-- 
üéxraic Παιαγνιέως, ἔϑνη δ᾽ ἔχυ-- 
σεν δῆμον Ἔριχϑόνιον. — Plut. 

f 

Aemil. Paul. c. 42. 20069; γοῦν, 
ὅτι τὸς πόλεις αἵρεῖ τῶν ᾿Ἑλλή- 
γων oU φίλιππος, ἀλλὰ τὸ d»- 

λδύτπου χρυσίον. | 

45) Apost. Gent. IV. 44. 
Laur. non habet. Pro λαλοῦ- 
σιν apogr. Dresd. habet καλοῦσιν. 

4, 15) Apost. Cent. IV. 48. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν πολλὰ ἀρωμέγων. 

16) Apost. Cent. IV. 50. 

17) Apost. Cent. IV. 49. 
Mose. ini τῶν σεμνῶν, σκυϑρω-- 
πῶν καὶ ὑπερσεμνῶν. Laur. οεμ- 
γῶν Om. Macar. ἐπὶ τῶν σχυ- 
ϑρωπῶν καὶ ὑπερσέμνων καὶ σιω- 
στηλῶν. 

18) Apost. Cent. IV. 514. 

19) Apost. Cent. IV. 553: Ma- 
car. Moryvoiroy σμάραγδος ἐν τῷ 
σκότει φαεινὸς, ἐν τῷ φάει σχο-- 
τεινός" πρὸς τοὺς ἀποκρύπτον- 

τας ἑαντοὺς, ὅπου oUx éxoZv.. 

20) Mosc. oU om. 
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Κηλέως, ὑπέστη énl τῇ βααιλείᾳ" μονομαχούντων. δὲ 
gam, τῷ Μελαάνϑῳ τις ὕπιϑεν τοῦ ἘΞανϑίου, τραγῆν ἐγὲι-- 
μένης '* μέλαιναν" ἔφη οὖν αὐτὸν ἀδικεῖν, δεύτερον ἥκοντα, 
ὁ ἐὲ ἀπεστράφη" ὁ δὲ παίσας ἀποκτείνεε αὐτόν ἐκ δὲ 
τούτου ἥ τε ἑορτὴ ᾿Απατούρια, καὶ Διονύσου ΜΜελαναιγί-- 
do βωμὸν ἐδομήσαντο᾽ ὃ δὲ Θαργηλεών ἐστι μὲν .48η-- 
ni, xa9 ὃν xal ἑορτὴ “Ἵπόλλωνος καὶ ᾿ΑἈὐρτέμεδος Θαρ-- 
fius λεγομένη, ἔν ἢ ἥψουν ἀπαρχὰς τῷ ϑεῷ τῶν πεφν-- 
χύτων 37 χαρττῶν᾽ ἵσταντο δὲ ἐν αὐτῇ καὶ χοροὶ, καὶ ἀγὼν 
πρὸς ποιουμένων ** Θαργήλιας. Ἔφορος δὲ ἐν δευτέρᾳ 
φησίν, ὡς διὰ τὴν ὑπὲρ τῶν ὑρίων ἀπάτην γενομένην 
ird, Πολεμούντων γὰρ ̓ Αϑηναίων πρὸς τοὺς Βοιω--. 

τοὺς ὑπὲρ τῆς ΙΠελανίων χώρας, ἸΜέλανϑος, 0 àv. 497— 
ὑείων βασιλεὺς, Ξανϑον τὸν Θηβαῖον μονομαχῶν ἀπατή-- 

ὕας ἀπέκτεινεν. 
"Anavva ? τοῖς καλοῖσιν ἀνδράσι πρέπει" 

dris. | 

4naiol "5 ϑερμολουσίαις, gol μαῖϑα- 
χευγίαι g?** ἐπὶ τῶν ὑπὸ τρυφῆς καὶ ἁβρότητος διαξ- 
ὑεύντων. 

An dxgogvaloy 3: λόγους ἐνδεικνύναι" 
Wo καινοὺς καὶ γεοποιήτους. “Τριστοφάνης " ᾿δήματά' 

τὲ χρμψὰ καὶ παίγνια ἐνδεικνύναι" πάντα ἀπ᾽ ἀκροφυ-- 
ὕίων 33 τῶν ἀπὸ κινναβευμάτων᾽ λέγει γὰρ διὰ μὲν τὰ 
UT ἀχροφυσίων καινῶς εἰργασμένα καὶ οἷον ἐκ πυρός" διὰ 

dliquid epigramma in novem| 19) Apost. Cent. III, 78. xa- 
ires, a Welckero Sylloge λοῖσιν recepi ex Macario, in ce- 
pigr. P. 278. repetitum : teris consentiente. . Mosc. et 

Ἴβυχος Ἰταλὸς aU ἐκ Ῥηγίου Laur. et Apost. καλοῖ;. ᾿ 

pe ἸἩεσήνης. 20) Apost. Cent. HI. 79. 

le aetate enim epigrammatis 91) Apost. ᾿μαλϑακανίαις. - 

Wil constat, 22) Apost. Cent. HI. 85. Vid. 
16) Ápogr. Dresd. ἀνειμένος. Suid. T. I. p. 244^. M atth. 

iT) Apogr. Dresd. πεφηνότων. 23) Apogr. Dresd. om. verba: 
18) πρὸς ποιουμένων apogr. | τῶν ἀπὸ xivvafltuu. — το in^ 

ἐδ, o ἀκροφνσίων. τ" 

9 



dà. τοῦ ἀπὸ κινναβευμάτων, οἷον καινῶς πεπλασμένα καὶ 
διάϑεσιγ ἔχοντα. κίνναβος δὲ τὸ εἴδωλον, πρὸς ὃ οἱ πλά- 

σται καὶ οἱ ζωγράφοι βλέποντες διατίϑενται πλάττοντες καὶ 

γράφοντες. ἐστι δὲ εἴδωλον, σκιῶδες: ὁμοίωμα, ἢ φαντασία 
σώματος, ἀεροειδῆς "* τὲ σκιὰ ὡς δὲ Βαχχυλίδης" ue- 

λαμβαφές εἴδωλον. ἀνδρὸς T9exnoiov* καὶ ὁ ποιητὴς .,4»-- 
τιχλείας a5. τρὶς δέ μὸν ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴχελον" αὐτὸς δὲ, 

ἡ ὑπόστασις ἡ ἡ ἀληϑής. 

“Ἄπανϑ' 95 ὅμοια, καὶ Ῥοδῶπις ἡ καλή" ση-- 
μαΐνει, ovv ταῖς τύχαις ὁμοίως ὑποπεπτώκασιν οἱ ϑνητοί. 

“Απασαν "7 τὴν οὐσίαν ἠἡμφίεσται" ἐπὲ τῶν 
μηδυτιοῦν᾽ ἄλλο Ἀεχτημένων, ἢ ὅπερ ἀμπίσχονται. 

᾿Απήντησε "5 κακοῦ βουλὴ πρὸς ὑπερτάτην βλάπην. 
"avr? ?9 βοωτὰ τοῖς πολιορκουμένοις. 

“ἅπαντα 39 σοφοῖς ῥᾷστα" ἐπὶ τῶν διὰ φρόνη-- 
. 6t» καὶ τῶν' δυσκόλων ἱπεριγινομένων. 

᾿4παγε i μόϑωνα ἀπὸ κωπης" ἐπὶ τῶν διοχ- 
λούντὼων παρὰ καιρὸν τοῖς σπουδάζουσιν, ὃ γὰρ μόϑων 
φορτικῆς ὄρχήσεως εἶδος. | 

. Ἄπαγε ὃ ξένον. ἐν χειμῶνι" ἐπὶ τῶν ἀκαίρως 

ἐλϑόντων. Εὐριπίδης" | 

s doa τὸν ξένον 
᾿Σευγῶ δικαίως ἐν καχοῖς 

$4) AÁpogr. Dresd. δεροειδές 
et paulo post: μελεμιβαφές. 

25) Od. 2. 206. 

26) Apost. Cent. IIl. 87. 
Suid. Tom. I. p. 245. Matth. 
Vide eundem 5s. v. ἑταῖραι Χυ--: 

.e(v9w, ubi inter alias nomi- 
- natur Ῥοδῶπις Θρακικὴ, σύνδου - 
Aoc «Αἰσώπου τοῦ λογηποιοῦ ἣ-- 
τις δῥευϑερῳϑεῖσα κατέμεινεν ἂν |- 
«αἰγύπεῳ. 

47) Apost. Cent. III. 8$. 

ἀφιγμένον. 

98) Apost. Cent. IV. 15. a- 
πήντησε κακοῦ βολὴ πρὸς ὕπερτ. 
ἄτην" ἐπὶ τῶν πασχόντων ἄξια 
ὧν ἔδρασαν. Idem Arsen. affert 
infra: Laur. neutrum habet. 

29) Abest a Laur. 

30) , Apost. Cent. IV. 5. Ma- 
CAT. ἅπαντα roig σοφοῖσιν eje 
xo4a. δήλη. | 

$1) Apost. Cent. IV. 6 

32) Laur. mon habet. 
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Ἅπας 9 ἐχῖνος τραχύς" ἐπὶ. τῶν δυσκόχων καὶ 
δυςτρύπων᾽ ἐξαιρέτως δὲ ἐπὶ κακωτικῶν ἢ .δὐνούχων.. 

"Amvot« 3 ἐχίνου" ἐπὶ τῶν προοποιδυμένων τε--- 

ϑνάναι" ὃ γὰρ χερφαῖος“ ἐχῖνος. μέλλων. ἀλέσκεσϑαε,. ἕαυ-- 
τὸν συνδελήσας, ἄληπτον ἐργάζεται" εἶτα. μέντοι. καὶ τειέ--- 

4 - A 2. 2 ^ b d ^" 

ζει τὸ πνεῦμα xal axiymrog ατρδμεῖ xel τὸν τεϑνεῶτα. 

ὑποχρένεταιε. 
3 ,F ^ m ^F τ ^" " » 4 

ἀπελθόντων’ τῶν ομματῶν τὰ τῇῆςι μνημῆς ἀξιὰα ἐκ 
- ^-^ € J 3 , τοῦ YOU ῥᾳδίως ἐχφεύγει.. 

: P" 4 e 

᾿Ἵποῤῇῥαγηήσεταε 35 τεινόμενον τὸ. καλώδιον.. 
*y ' 

Απορέα ** ψάλτου βηξ᾽ ἐπὶ τῶν προσχηματι-- 
ἱομένων τε ἀδυνασίᾳ. 

» 7 ^d -ν Δ 

᾿Απὸ 5 καλοῦ ξύλου κἂν ἀπαγξασϑαι" ϑέλει: 
τ΄ . ^ - 
ow λέγειν, βέλτιόν ἐστι χρῆσϑαι τοῖς γενναίοις στρατη-- 

» - - , " 
γοῖς xol δεδοχιμασμένοις, ἢ, τοῖς φαύλοις" κἂν γὰρ δέῃ 

"v “- “-Ὁ , παϑεῖν, κρεῖττον ἀπὸ ἀγαϑοῦ ἢ φαύλου πασχειν. 
c , LN - , 

᾿Απόγλουτος 388 ὑπάρχεις". ἀντὶ τοῦ ναυτικός" 
).. Y TN 2 “ c2 m" e oA 
ἀπογλουτοε δὲ κυρίως éxoAoUvro οἱ “ϑηγαῖοι, ἕνεκα τῆς 

- e P 
. & 5 

ἐν τῷ. κωπηλατεῖν συνεχοῦς καϑέδρας" οἱ δὲ διὰ τὸ Θη-- 
: , 

θέᾳ μετὰ ΠἸειρίϑου καταβάντα εἰς “Διδου, πρὸς τινὰ né— 
τὰν ὑπὸ Περσεφόνης ἐπικαϑεσϑέντα σὺν τῷ. Ile " / 

v. 4. Vocabulum dóvraofac ha- 535) Apost. Cent. IV. 15. 
bet Thucyd. p. 450. Matth. Laur. non habet. Macar. con- 

sentit. 

31) Apost. Cent. III. 75. 

33) Apost. Cent. III. 93. et 

positio spectat δὰ Aristoph. 
Ran. 736.. 

Káv τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν law. explicationem subjungit: 
ἔπι τῶν βίᾳ τε καὶ ἀν αγκὴ πσοι-- 

Vrte»y' xài Zfovxiavog (Dial. 
meretr. III. ubi legitur: ἀποῤ-- 
δγξουσιν πάνυ τείγουσαι) ὅρα Μὴ 
κατὰ τὴν παροιμίαν ἀποῤῥήξω μεν 
διατείνογτες τὸ χαλώδιον. (Laur. 
l5 χαλλύδιον.) ᾿ 
36) Apost. Cent. II. 76. 

laudat haec Phavorinua p. 565. 
" 

τοῦ. ξύλου, 
Ἔν τι χαὶ πόσχητε, πόυχειν τοῖς 

σοφρὶς δοκήδσετε. 
58) Apost. Cent. III. 81. Eo- 

dem sensu Áthenienses ὕπόλι- 
σποι Sive λισπύπυγοες appella- 
bantur. Aristoph. Eq. 1568. 

JloiàMoig ὑπολίσποις πυγιϑδέοι-. 

᾿ σιν ἐχαοίσω; 
ubi Interpp.. | 

9 *$ 

57) Apost. Cent. III. 77. Ex- 

-ς 



δηλοῦ δὲ, ὡς δεῖ 46 ἀρχόμενα τὰ δεινὰ μᾶλλον. πειρᾶ- 

σϑαι κωλύειν ἢ ἀκμάσανεα καὶ τελειωϑέντα. 

᾿“ρχὴν “ ἔχων. κόσμεξ, αὐτὸς δὲ. μὴ μδταβαάλλεο. 

᾿Αφχαιότερος f* Ἰβύυκου" ἐπὶ τῶν εὐηϑῶν" ov- 
vog γὰρ τυραννεῖν δυνάμενος ἀπεδήμησεν: - 

᾿Αρχαιότερα *? τῆς διφϑέρας λέγεις" ἐπὶ τῶι 
μακρὰ διη ̓γουμένων 

᾿“ρχὴ ἥμισυ παντῆς. 50. ἐπὶ τῶν do tL προχοπ- 

40YtOY.. 

7 ya: διφϑέρα, ἐν / ἁ Ζεὺς wnt- 
γράφετο τὰ γινόμενα, παμπάλαιος ἦν. 

᾿Αριστᾷν δ μὲν πολὺ, δειπνεῖν δὲ ὁλίχον' 
, "P , c $2 * 2 DAE ἐπὶ τῶν ἐρεϑιζόονεων ἕξαντοὺς εἷς τὰ ᾿“«φροδίσια.. 

᾿Αρχὴν. 52 μὲν μὴ φῦναι ἐπιχϑονίοισιν ἄριστον 

Φύντα δ᾽ ὕπως ὦκιστα πύλας ioo: περῆσαι" 

. éni τῶν δυςευχῶς βεούντων. 

Apxeixa “3 φρονεῖς" ἐπὶ τῶν μωρῶν καὶ εὐηϑῶν "ἢ 

"quod τοῖς αὑτοῦ καὶ μὴ διάρπαζε τὰ πλησίον, 
μήϑ᾽ αὖ προΐεσό τῶν σῶν, -- ὡς κατὰ τοῦτο μειονεκτῶν. 

Ἰέραξ εἶπεν. 

"i δεῖ uterque Cod. om. 
A7 Laur. non habet. 

4S) Apost. Cent IV. 55. 
Codd. uterque “ἐβέχου. Mosc. 
τυρανγεῖν om. Τοὺς μωροὺς ἀρ-- 

χαίους ἐκάλουν Schol. ad Ari. 
stoph. Nub. 397. 'O μὲν τἀῦτα 
φήσει ἀλαζὼν καὶ ἀρχαῖος e); ἀλὴη-- 
ϑῶς, καὶ Ἀρονικὸς dy9yuwnos. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 10. Τὸ μὲν 
αὐτο ϑι συμπλέκεσϑαι πρὸς ζάννί- 
Bav ἀρχαῖον ἡγεῖτο λίαν καὶ πρεσ-- 
βυτικόν. Plut. Fab. Max. c. 95. 

tí; οὕτω παχύ; ἔστι καὶ ἀρχαῖος. 
Julian. Caesar. p. 506. À. ἀρ- 
χαιότης τρόπου.  Alciphr. 1Π. 
654. Cfr. Blomf. ad Aesch. Prom. 
328- 

SR 

19 Apost. Cent. IV. 46. M« 
car. ἐπὶ τῶν τὰ σαϑρὰ καὶ πα- 

λαιὰ λεγόντων. ^ 
50) Apost. Cent. IV. 46. Con 

sentit Macar. 
51) Hoc et sqq. quinque 

Mosc. omisit. : 
52) Macar. inserit pentame- 

. trum: 

E UTAM ἐπιϑεῖν. ̓αὐγὸς ὀξέος ἣε- 

λίου" 
οἵ post περῆσαι addit : geoyri- 

dog ἐπὶ τῶν Óvarvyox βεβιωχο- 
των. Vide Stob. 450. 53: * 
Wyttenb. ad Plut. p. 115. E 

55) Apost. Cent. IV. 58. 
551) Laur. d43ó». Apost. ect- 

96r. 

hy 



᾿ἥρχίλοχον 55 πατεῖς" 
τοιοῦτος γὰρ ὃ ᾿Αρχίλοχος. 

ἐπὶ τῶν λοιδορούντων" 

ἄρχων &4xove καὶ δικαίως καδέκως" ἐχ τῶν 
! 

Joluvog ἐλεγείων παραινετικὴ 99. 

| Τὸ «a μετὰ τοῦ c. ᾿ 
3 * M! 3. Q2. ^ 4 ἢ , 

4dAoxov δέρεις 5" ἐπὶ vov ἀνοήτως vt ποιούντων. 

"Aoxóv βαπετίζεις ? πνεύματος πλήρη" ἐπὶ 
- Ἵ / 

τῶν ἀδυνατῶν. 

᾿Ασκὸν λήψεται 5 ὃ πρότερον πιών᾽" ἐπὶ τῶν 
Ἰδναίως ὑπὲρ ἄλλων ἀγωνιζομένων. 

Aes μὲ 4 δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀϑέσφατος οἶνος. 
᾿Ασελγής ἐστιν ὃ ἀνήρ᾽ ἀντὶ τοῦ ἄγαν ὄζει" 

ταρῆχται δὲ, ὥς φασιν ἐξ αἰτίας τοιαύτης " Σέλγος πόλις 
ἐπὶ τῆς Πισιδίας, ὕπου κακῶς ὦζον " οἱ ᾿ἄνϑρωποι, καὶ 
ἰλλήλοις ἐκοινώνουν" κατ᾽ ἐπίτασιν οὖν τὸ ἀσελγαίνειν. 
ἄστροις * σημαίνεσθαι" ἐπὶ τῶν ἐκ μακροῦ τι 

t 

ὑπογοουγτων. 

᾿Αστραπὴ 7 ἐκ πυέλου" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων καὶ 

88) Apost. Cent. IV. 59. 
Laur. Meo xid yov πατρός. Ári- 
stoph. ἀν. A71. ““μαϑὴς γὰρ ἔφυς" 
τοῦ πολυπράγμων οὔδ᾽ «ἴσωπον 
πεπάτηχας. 

36) Macar. addit: ᾿“ργείων 
φῦρες" ἐπὶ τῶν προδήλως πο- 
γηρῶγ᾽ οὗ γὰρ Moyeio: ἐπὶ κλω-. 
tía χωμῳδοῦγται. — “4ργεί- 
ὃυς ὁρᾷς" ἐπὶ τῶν ὅτιοῦν ἄπο--: 
βιεποόντων καταπληκτικώτατον " 

ταὶ ἐπὶ τῶν ἐπὶ κλοπὴ ὑὕπονου-- 
μένων ἰδίως, παρύσον εἷς τοῦτο 
τωμυδοῦνται ᾿Δργεῖοι. --- "gy 
τύραννος" ἐπὶ τῶν μετὰ βίας 
" Denparrouéyey. — "A4oxoi- 
τέρα Κόδρου" ἐπὶ ὑπερβολῇ 
ἐχαιότητος καὶ εὐγενείας. 
1) Ápost. Cent. IV. 59. Ma- 

Wr ἐπὶ τῶν ἀνοήτως σφόδρα τι 
τοιούγτωγ. Plat, Solon. c. 14. 

"H3sis ydo xev κρατήσας, πλοῦ-- 
Ν τον ἄφϑονον λαβὼν, 
Kai τυραννήσας ᾿4ϑηνῶν μοῦ-- 

vov ἡμέραν μέαν, 
"Δσκὸς ὕστερον ᾿δεδάρϑαι καὶ 

ἐπιτετρίφϑαι γένος. 
ubi Codd. Ven. et Bom. Car- 
dinalis Rudolfi el Vatican. pro 
doxóg praebent αὖτός. Cfr. Heind. 

ad Plat. Euthyd. p. 585. C. 
2) Apost. Cent. IV. 61. 
5) Apost. Cent. IV. 66. 
4) Laur. non habet. Od. 7. 

61. 
5) Apogr. Dresd. ὄζων. Laur. 

dior. 
6) Apost. Cent. IV. 62. Ma- 

Car. ἄστροις σημειοῦσϑαι ἐπὶ τῶν 
μακρὰν ὅδὸν xai ἔρημον πορευο-- 
μένων. ) 

7) Abest a Laur. 



εὐτελῶν, ἡ γὰρ ἐξ ὑδάτων ἢ ἀγγείων ἀστραπὴ ἐν voi 
τοίχοις γενομένη, οὐδὲν δύναται. | 

"4oenidog δῆγμα ** ἐπὶ τῶν ἀνιάτων. 
' 4onidog ἀκούω ? δῆγμα ἀνίατον εἶναι καὶ ἐπιχοι. 

ρίας κρεῖττον, καὶ μισεῖν ἄξιον τὸ ζῶον τῆς εὐκληρία 
τῆς εἰς τὸ κακὸν, ἀλλὰ xol τούτου ϑηρίου "5 μιαρωτε. 
ρον γυνὴ φαρμακὶς, οἵαν ἀκούομεν καὶ τὴν Πήδειαν xo 
τὴν Kloxg»* τὰ μὲν γὰρ τῶν ἀσπίδων φάρμακα καὶ δη)- 
ματος ἔργα ἐστί" τὰ δὲ ἐκείνων ἀναιρεῖν καὶ ἐκ μόνη 
τῆς ἁφῆς qaow* ἔνϑεν τοι καὶ οἱ βασιλεῖς τῶν «Αἰγυπτί- 
ων ἐπὶ τῶν διαδημάτων ἐφόρουν στεποικιλμένας ἀσπίδας 
τῆς ἀρχῆς αἰνιττόμενοι τὸ ἀκίνητον "". Οἱ δηχϑέντες à 

ὑπὸ ἀσπίδος οὐ περαιτέρω βιοῦσι τετάρτης ὥρας" πριγ- 
μὸς δὲ αὐτοὺς καὶ σπασμὸς διώκει καὶ λυγμός" τῆι 

δ᾽ ἀσπίδος φασὶ τὸν ἰχνεύμονα τὰ ὠὰ ἀφανίζειν olore 
τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν ὑπεξαίροντα τοὺς μέλλοντας ἀντιπά- 
Aovg* ὃ δὲ ἰχνεύμων ὃ αὐτὸς ἄρα καὶ ἄῤῥην καὶ ϑῆλυι 

ἦν, μετειληφὼς "3 καὶ τῆςδε τῆς φύσεως καὶ τῆςδε᾽ καὶ" 
σπείρειν τε καὶ τίκτειν τοῖς αὐτοῖς ἡ φύσις ἐδωχεν" ἀπο- 
κρίνονται δὲ εἰς τὸ ἀτιμότερον "4 γένος οἱ ἡττηϑέντει 
μετὰ τὴν μάχην" ol γὰρ κρατήσαντες ἀναβαίνουσι τοὺς 
ἡττημένους καὶ εἰς αὐτοὺς σπείρουσιν" οἱ δὲ ἀϑλον τῆς 
ἥττης φέρονται ὠδῖνας τε ὑπομεῖναι καὶ τέως ἀντὶ πα- 
τέρων γενέσϑαι μητέρας" τοῖς γε μὴν πολεμιωτάτοις αν- 
Sour ζώοις ἀσπίδι καὶ κροκοδείλῳ ἔχϑιστον ὁ ἰχνεύ- 
μων. «“ίβυσσαν *5 δὲ ἄρα ἀσιπίδα καὶ ἀποφαίνειν τυφλοὺς 
τῷ φυσήματι ἀκούω. | 

8) Apost. Cent. IV. 65. 12) Laur. yereidn yos. Per- 

. , . mutantur haec verba Niceph 
9) Laur. ἀκούω μόνον δῆγμα. | Basilac. Ethop. p. 191. All 

Aelian. Hist. Animal. I. 54. τροπὴν ἕξ ἀσεβείας λαχεῖν. ῬΆΓ' 

Matth. τρόπαιον — λαβεῖν. Cfr. Dorv. 

Laur. ϑηρέον. ' ad Char. Ῥ.- 557. 

10) "eror / 45) Laur. καὶ om. 
vx- ' 14) Mosc. ἀτιμώτερον. 

41) Laur. ἀκίνητον. 45) Codd. .4ífvad*. 



᾿σφαλὴς *9 ἔσε᾽ ἀμείνων ἢὶ ϑδασὺς. στρατηλάτης. 
᾿σκῷ "7 μορμύττεσϑαι" ἐπὶ τῶν μάτην go- 

βούντων. 

᾿Ασφαλέστερον 18 ro) λέγειν τὸ σιγᾷν. Ἐπικτήτου D») 
γνώμη. | 

Τὸ α μετὰ τοῦ τ. 
3 , x ? . Y » 4 ?, 

ro£cg* Ομματα᾽ οἷον ἀτρεέπτοι καὶ σκλγροί 
- , εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς -ftoíog παρανομίας, Og ὑπονοήσας 

Ἵ “ῳὠ b ? b J , A ^" 

& διαβολῆς, vov αδελφον Θυέστην μοιχεύειν ντὴν γυναῖκα 
- * ^ * ’ , 

αἰτοῦ, τὰ τέκνα τοῦ Θυέστου συγκόψας καὶ ἐψησας δει-- 

πγοῦντι παρέϑηκε τῷ πατρὶ, αὔσϑησιν παρασχὼν τῆς συμ-- 
φορὰς éx τοῦ τελευταῖα τὰ ἄκρα παραϑεῖναι, 

“τρωτος * ὑπάρχεις, ὡς ὃ Καινεύς" λέγουσι 
΄ , 

γὰρ, ὕτε οὗτος ἄτρωτος 5»' ὃς δ᾽ ὑπολαμβάνεται ἄτρω-- 
? ! 5 . c | 2 , toy ὑπὸ σιδήρου ἄνϑρωπον, εὐήϑης ἐστίν" ἡ δὲ ἀληήϑειώ 

4 4 p 2 4 4 
ἔχει οὕτως. Καινεὺς ἦν Θετταλὸς v γένει, ἀγαϑὺς τὰ 

, ν 

πολεμικὰ, καὶ ἐπιστήμων τοῦ μάχεσθαι" γενόμενος δὲ 
ἕν πολλαῖς μάχαις, οὐδέποτε ἐτρώθη, οὔτε “Ιαπίϑαις 

-.ὦ M ^ , ? , ? Ἁ 

σιμμαχῶν πρὸς τῶν Κενταύρων αἀπέϑανεν, ἀλλὰ συλλα-- 
! € , 

fovrtg αὐτὸν μόνον χατέχωσαν, καὶ οὕτως ἐκελευτησεν" 
. € , ? ' M - M 2 -»- 4 ἔλεγον οὖν οἱ “απίϑαι, ἀνελόμενοι τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, xal 

^ , f εὐρόντες μὴ τετρωμένον τὸ σῶμα, Καινεὺς τὸν γε ἄλλον 
βίον ὁ ἄτρωτος ἦν, καὶ ἀπέϑανεν ἄτρωτος. 

᾿Ατενὲς δρᾷ ς 3" ἐπὶ τῶν φιληδούντων τισὶν, ὥσπερ 

εξ εἰς ϑάλασσαν. 

16) Laur. non habet. [ 1) Apost. Cent. IV. 67. Ma- 

17) Apost. Cent. IV. 60. Ab. | car. ἐπὶ τῶν ἀναιδὼν καὶ ἀδι- 
est hoc. et. sq. prov. à Mosc. | κωτάτων. 
Macar. dox μορμολύττεσϑαι" 2) Apost. Cent. IV. 71. Cae- 
ἐπὶ τῶν el» δεδιττο μένων. (Eos, | neus ἃ Centauris, qui vulne- 
qui de voce μορμολύττεσϑαι dis- | rare eum non poterant, in ter- 
putarunt, recenset Beck. δά Ari- | ram vivus intrusus cernitur in 
Moph. Av. 1245.) , |vasculo apud Millingen Pein- 

18) Apost. Cent. 1V, 65. j|tures ant. Tab. VIII. — 

γνώμη in fine om, . 5) Apost. Cent. IV. 70. Ma- 

- 11 
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"AvvixÓv βλέτϑας 4: ἐπὶ τῶν κοσμίων καὶ σοφῶν" 
οὗ γὰρ ᾿Αττικοὶ ὑπέρσοφον καὶ ἔννουν εἶχον τὸ βλέμμα" 

ὁ δέ γε ᾿Αριστοφανης ὅ ἐν νεφέλαις ἐπὶ τῶν αναιδῶν ἐκ-- 
λαμβάνει τὸ ᾿Αττικὸν βλέπος, σωφρονίζων τοὺς .48ηναί- 
ovg ᾿ἀσχημονοῦντας τὸ τότε. 

᾿Αττικὸς εἰς λιμένα δ᾽ ἐπὶ τῶν μετὰ σποὺδῆς, 

ὃ ἐπίστανται, ποιούντων" οἱ γὰρ ᾿Δττικοὶ μέλλοντες ἀπαί-- 
ρειν πρὸς μάχην xol τοῦ λιμένος ἐξιόντες ^ μετὰ σφο- 
δρότητος ἥλαυνον πρὸς ἐπίδειξιν τῶν οἰκείων ὁρώντων. 

ἄτεγκτος ὃ ἄνϑρωπος nognyopnuacu ὃ 
| μῆ βρεχόμενος μηδὲ ἱέμενος παραμυϑίαν, ἀλλὰ σκληρὸς 
Qv, ὡς 5 πέτρα ἢ ἀλλο τι τῶν σκληρῶν, ὡς μηδὲ ὑπὸ 
ὕδατος διαβρέχεσϑαι. 

"Ard e 

μοιχὸς ἐπὶ μοιχῷ. 

? ἡ nay, ἔοικε λήψεσθαι πάγην" ὡς 

'" 4dvvuxol τὰ Ἐλευσίνεα "5" ἐπὶ τῶν τὰ ἀπόῤῥητα 
μυουμένων, οὗ γὰρ ̓ Δετικοὶ ἐν Ἐλευσῖνι ἐπετέλουν τὰ τῆς 
Δήμητρος μυστήρια. 

᾿Αττιχὸς μάρτυς "5". ἐπὶ τοῦ πιστοτάτου καὶ ἀλη- 

ϑεστάτου, 

car. dreveg ὅρῷᾷς, ὥσπερ αἷξ τὴν 

ϑαλασσαν᾽ ἐπὶ τῶν φιληδούντων 
τισὶν. ὡς 2 αἷξ τῇ ϑαλάσσῃ. Plut. 
Cat. min. c. 2. βλέποντος εἷς 
τοὺς ξένους ἀτενὲς καὶ βλοσυρόν. 

à) Apost. Cent. IV. 69. Cfr. 
Philostrat. Imag. 1. 16. αὐτὸς 
δὲ ὅ Ζαίδαλος ἀττικίζεε μὲν καὶ 
τὸ εἶδος, ὑπέρσοφόν τι καὶ ἔν-- 
γουν βλέπων. ubi Jacobs. 

5) v. 1178. 
6) Apost. Cent. IV. 72. Ma- 

car. ἐπὶ τῶν εὐτονώτερον διώ 
. τινας σαρόντας ὲ ἐργαζομένων, ἐπεὶ 

τοὺς ᾿ϑηναέους φασὶ πλησίον ὄν- 
τας τοῦ λιμέγος, εὐτονώτερον διὰ 
τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς σκοποῦντας 
ξρέσσειν. 

. 7) Apogr. Dresd. ἐδιόντος. 

8) Apost. Cent. IV. 68. De 
voce ἄτεγκτος, durus, qui non 

molliatur τῷ τέγγεσϑαι madefa- 

ciendo, vide Wyttenb. ad Plut. 
de rect. aud. ratione p. A À. 
"Adde Plut. Alcib. 934. ταῖς δὲ 

καϑ᾽ ἡμέραν iv τῷ συσχολαζειν 

καὶ συγδιαιτᾶσϑαι PATI ILL οὐδὲν 

ἣν ἄτεγκτον ἢϑος, οὐδὲ φυσις 
ἀνάλωτος... Callistr. Stat. VII. 

καὶ λεόντων ἄτεγκτος φύσις πρὸς 

ὅδ ipuovíay κατηυνόζετο. 
post. Cent. IV. 75. Mosc. 

PA Laur. dt dp. 

10) Apost. Cent. IV. 74. Mac 
ad. hoc prov. retulit, quae sub: 
᾿Αττικὸς εἷς λιμένα posuimus. 

11) Apost. Cent. IV. 80. Ma- 
car. consentit. 



᾿Μειτικὴ πίστις 33" ἐπὶ τῶν πιϑαγῶν καὶ πιστῶν 
»! . € , M ' € 5 € * 

xoi εὐθρχων" ἱδρυσαντο yap οἱ «“4ττικοὶ ἱερὸν Πίστεως. 

᾿“ττικὸς 13 ὑπέχει τὴν χεῖρα ἀποθνήσκων" 
ἐπὶ τῶν φιλαργύρων" φιλοκερδεῖς γὰρ οἱ .,4ϑηναῖοι. 

"Avyg λόφος "3 ἐπὶ τῶν σφόδρα βαρυσυμφορω-- 
τάτων. ΄ 

᾿Ατεχνῶς 5 πρὸς τὸν σωρόν" ἐπὶ τῶν εὐηϑιζο-- 
μέγων. * 

"rag " ἐκ χαϑαρῶν ἀχύρων τετρύγηκας 
σῖτον" ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀγαϑοῦ μεταλαγχανόντων. . 

' 4 τρέμας βοῦς "* ἐπὶ τῶν βραδέως συντελούντων. 

ἴάφτλας τὸν οὐρανὸν 18" ἐπὶ τῶν μεγάλοις viol 
πράγμασιν ἐπιβαλλομένων, 
ὅμως ἀνεχομένων. 

^P / 

καὶ κακοῖς περιπιπτόντων, 

᾿“τύφου 3 μοίρας εἷς" ἀντὶ τοῦ ἀβλαβοῦς" ὅϑεν 
χαὶ Πλάτων ἀτυφὸν φησι τὸν ἀβλαβῆ ἐν Φαίδωνι. 

3 Pl 

€7L€6L 
7 ἢ , , s - εἴ LEE 

τὸ τύφον βλαπτει, xol ἐπιτεϑυμένον to καῖον, ὑπὲρ ἀπὸ 
m" / 

τοῦ ϑύπτω τὸ ἐπικαίω λέγεται" ἐξ ov xal ϑυμάλωπες οὗ. 
ἀπολελειμμένοι τῆς ϑύψεως ἄνθρακες ἤγουν οἱ ἡμέκαυτοι. 

12) Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
GT. ἐπὶ τῶν βεβαίαν φυλαττο- 
μένων τὴν πίστιν. 

13) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
Git ex Aristoph. Ran. 170. ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
rus mortuo novem obolos, sar- 
cinarum ferendarum mercedem 
effert, mortuus vero v. 176. 

dicit εἰ μὴ καταϑήσεις δύο δραχ-- 
μὰς, μὴ διαλέγου. De dictione 
ὑπέχειν τὴν χεῖρα vid. Wyttenb. 
ad Plut. de educ. c. 44. Ari- 
Süd. ὑπὲρ τῶν rerr. p. 157. ἢ 
πρὸς κέρδος xav τὴν χεῖρα ὕφει- 
χότας. 

14) Apost. Cent. IV. 79. Mosc. 
ἄττης. Macar. ἐπὶ τῶν βαρυσυμ- 

φορούντων. 

45) Apost. Cent. IV. 81. 

46) Apost. Cent. IV. 85. 

47) Apost. Cent. IV. 77. 

.48) Apost. Cent. IV. 76. Ma- 
Car. λείπει ἀπεδέξω᾽ καὶ λέγεται 
ἐπὶ τῶν μεγάλῳ μὲν πράγματι 
ἐπιβαλλομένων, κακῷ δὲ περι- 
πιπτόντων "Ἄτλας γὰρ οὐρανῷ 
ἐπιβουλεύσᾳς καὶ συλληφϑεὶς εἰς 
τὸ "“τλαντικὸν πέλαγος ἀπεῤ- 

ἔφη. 
49). Ápost. Cent. IV. 75. Ma- 

car. addit: ^4rrixo (sic) 

. 44 * 



δά -- 

Τὸ « μετὰ τοῦ v. 

Aut»? νῦν ἡ σοφία ζῇ᾽ 
» * - 

τος ἢ εὐδοκιμοῦντος. 

| vtm μὲν 
τῶν ἁλιευτικῶν εἴρηται. 

*Y *? | A 

ἐπὶ τινος εὐδαεμονοῦ»- 

c , 4 1 » . 3 ! 

ῃ μηρινϑος ovdév ἐσπακεν" cm 

; ^ ^" , 

«Αὐτὸν ὃ xéxgovxag τὸν βατῆρα τῆς Ougasg 
Y . 92 « EN Ju 4 , 
10v ἐπὶ αὐτὰς ἀφῖξαι τας ϑύυρας. 

, hj 4 , , . 

“ἔὍχνλον * σαλπιγγι συγκρίνεις 
$ 4 ^ Ν 

ἐπὸ τῶν τὰ 
$4 ! P ^ u . e 3 * c! 5 

ἕλαττω τοῖς μείζοσι συγχριγοντων" ὡς καὶ τὸ 000v ανε- 

μῶνῃ" καὶ τό τέττιγι μέλιτταν συγχρίνεις. | 
* - , ^ 5. 2 - 3r 5 , : 

“υλητοῦ βίον τῆς ἐπὶ τῶν εξ αλλοτρίων βι-- 

οὔντων. 

4ὖϑις πυϑῶδε 5. inl τῶν τὰ αὐτὰ πολλάκις 
» 

Ὑτραττόντων, εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιπυνϑανομένων 7, ἢ 
εἰς τὰ πρῶτα παλινδρομούντων, | 

«Αὐτὸ τοῦτο ἄχϑος νεώς 8* ἐπὶ τῶν εἰκῆ κειμέ-: 

γὼν xol μηδὲν ἐνεργούντων, μήτε αὐτῶν emi σωτηρίᾳ, 
prre ἄλλων. 

Αὐτὸς 9 evgs τοῦ κακοῦ τὴν πιτυαν" 
V 

ἤγοιν 

τὴν πηγήν" ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τὰ κακὰ ἐπισπωμένων. 
? e 

«Ἱυτοδίέκη '? xai αὐτοδικεῖν'" 
᾿ s T3 c 7 [4 

τὰ δίκαια οριζοντων. 
b] . ,' ? 5 [] 

“υντομάτως δ" 0 ϑεὸς ἀνέησι ταγαϑα' 

ἐπὶ τῶν ἕαυτοῖς 
| 

3 * 

ἐπὶ 
αὖ 5 ' , 5 , 

10Y ἀποαγμογὼς εὐδαιμογνουντῶν. 

πάροικος" 

τογων. 

4) Apost. Cent. ἵν. 84. 
2) Apost. Cent. IV. 85. Laur. 

μύρινϑος. Pro dnó;scribendum 
videtur ἐπὶ, de qua permuta- 

lione vide epist. crit. p. 59. 

5) Apost. Cent. IV. 86. Pro 
ἤγουν Laurent. oiov. . 

ἐπὶ τῶν κακῶν γει- ἃ) Apost. Cent. IV. 88. 
5) Apost. Cent. IV. 89. 
6) Apost. Cent. IV. 95. Apogr. 

Dresd. πυϑῶδες. 
7) Mosc. πυνϑανο μένων. Laur. | 

ἐπιπυνϑανο μέγνιον. | 

8) Apost. Cent. IV. 90. 
9) Apost. Cent. IV. 91. 
10) Ápost. Cent. IV. 92. 
11) Apost. Cent. IV. 94. 

- 

» 



4 e ^ , 

Αὐτὸς αὑτὸν αὐλεῖ 13 ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς δεικνυν.- 
" , e των τοῖς πράγμασιν, ὁποῖοί εἶσιν. 
,* 8 »* 13 * 2 ^ 4 , » 

Avr0g ἔφα ἐπὶ τῶν αναφεροόντων vL ἐπέ τινὰ 
τῶν ἀξιοπίστων. | 

3 » ^ χῇο ἘΝ ^ 3f À , . Lj 

Avtq κανῳ ἐπὶ τῶν GQTL tL λυμαινομένων" τὰ 
3 ^ ^ ^ , /, γὰρ δεῖπνα, ἐπὶ τῷ κανῷ κομιζόμενα ἥρπαζον τινες aU— 

τῷ xo. ^ 
^" ^ " * 

Αὐτοῦ ?5 Ῥόδος, αὐτοῦ πήδημα" ἐπὶ τῶν ἀλα-- 
᾿ 3.ϑξ ͵κ ᾿ 5 € ἢ N j , 

ζονευομένων ἐπί τινι, ἀπὸ Ῥοδίου τινὸς ἀλαζονευομένου 

ἐπὶ τῷ ἄλλεσϑαι. 
- , 

Αὐτύόϑεν κατάβαλλε '9* ἀντὶ τοῦ κατάϑου ἢ 
, 020 5 - Φ , Y , 17 M πέπαυσο᾽ ἐπὶ τῶν ἡττωμένων καὶ καταβαλλόντων " τὰ 

ὑφειλύμενα. 
Αὕτη 18 τοι δίκη ἐστὶ ϑεῶν, ot Ὄλυμπον 

» “ο ^ » , ἔχουσιν" ἐπὶ τῶν ἀμοιβῆς τυγχανόντων, ὧν πραττοῦυσιν. 
Αὐτοὶ χελωνας ἐσθίετε ??* ἐπὶ τῶν λιμιβῶν" 

t4 y x . 
, udo γὰρ ἡλίευσαν μεγάλην χελώνην -καὶ ἀνασπάσαντες 

HA ^ - αὐτὴν ἐμέριζον τὴν παροῦσαν, τὸν δὲ Ἑρμῆν παριόντα 
1.4 ^ / . Ύ ἐπὶ τὴν ἑστίασιν ἐκαλουν᾽ ὃ δὲ τὸ προχξίμενον εἶπεν. 

4 hj 42 4 “« Ἅ0 P] [Y ^v ? /* hj * 4 . 

Aura δι αὐτῶν ??* ἐπὶ τῶν Gt] τὰ αὑυτα᾽ Àe— 
! 

"OYTCJY, 

12) Apost. Cent. IV. 95. Ma- | car. ἐπὶ τῶν dAatorvrvoufvwv ἐπί 
UT. ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς δεικγύντων. 
Pro ἑαυτούς apogr. Dresd. ἕαυ- 
τοις. : . 

13) Apost. Cent. IV. 96. Di- 
95 Laért. VIII. segm. 46. τρί- 
To; Ζαχύνϑιος, οὗ φασιν εἶναι 
Ταπόρῥητα τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν 
διδάσκαλος, ἐφ᾽ οὗ xai τὸ αὐτὸς 
"U* παροιμακὸν εἰς τὸν βίον 
jJ. Plerique vero, quos re- 
Céset Potter ad. Clem. Strom. 
Il P.A4f. Pythagorae discipu- 
δ verba haec tribuunt. . 
14) Apost. Cent. IV. 97. 
ogr. ἢ *üusr pogr. Dresd. xayo vYOHiQOHEYG. 
13) Apost. Cent. IV. 98. Ma- 

τινε εἴρηταε, ἀπὸ Ῥοδίου mev- 
τάϑλου, ἀλαζονενομένου ἐπὶ τῷ 
ἄλλεσϑαι. (Laur. ἄλεσϑαε, Mosc. 

ἐπὶ τὸ ἄλεσϑαι) , Vide ÁAesop. 
Fab. XIV. ; 

16) Apost. Cent. IV. 99. 

17) Καταβάλλοντες περιττοτέ- 
ρους τῆς ἀξίας ὀβελού;. Long. 

p. 41. ubi Villois. ὅπόσον τινὰ 
χυὴ καταβαλεῖν μισϑόὸν. Julian. 
Or. III. p. 126. À. Cfr. Βουρὶ.. 
ad Alciphr. I. 10. III. 58. Bois- 
son. ad Philostr. p. 287. 

18) Apost. Cent. IV. 100. 
19) Apost. Cent. V. 4. 
20) Apost. Cent. V. 2. 

x 



— 10 — ἢ 

“Δρμόδιον 5“ μέλος" ἐπὶ τῶν σκολιῶν" σκολιὰ 
γὰρ μέλη ἤδετο πρὸς «“ρμόδιον" ταὐτὸν δὲ καὶ τὸ 
᾿Αδμήτου μέλος. 

᾿Αρκάδας "ἃ μεμούμενος" ταύτῃ κέχρηται Πλα- 

των ἐν Πισάνδρῳ, ἐπὶ τῶν ἄλλοις ταλαιπωρούντων᾽ μα- 

χιμώτατοι μὲν γὰρ ὄντες, αὐτοὶ μὲν οὐδέποτε ἰδίαν vi- 

xn» ἐνίκησαν, ἄλλοις δὲ αὕτιοι νίκης πολλοῖς ἐγένοντο" 
καὶ ὁ Πλάτων οὖν ἰδιὰ τὸ τὰς κωμῳδίας αὐτὸς ποιῶν. 

ἄλλοις παρέχειν διὰ πενίαν, “Ἀρκάδας μιμεῖσϑαι ép. (| 
"ovo ?? μῦς πίττης γεύεται" ἐπὶ τῶν νεωστὶ, 

πεῖραν τῶν κακῶν λαμβανόντων" τὸ γὰρ ζῶον εἰς πίτταν" 
πίπτον δεινὰ πάσχει. 

- ᾿ρκάδας μεμήσομαι 3: ἐπὶ τῶν ἑτέροις πο- 
γούντων. - | 

᾿Αρότρῳ ἀκογτίξεις 91. ἐπὶ τῶν ἀδιασκέπτως 
τι ποιούντων, καὶ τὸ κατόπιν μὴ προορωμένων., β 

Ax) ἄνδρα δείκνυσιν 83" ἐπὶ τῶν πρὸ μὲν τῆς 
ἀρχῆς ἐπιεικῶν δοκούντων, ἐν αὐτῇ δὲ κακῶν φαινομέ-. 
γων. Θεόφραστος ἐν τῷ παροιμιῶν" ἄλλοι δέ φασιν ἀπύ- 

φϑεγμα εἶναι Σόλωνος. | 

"Apox? πολέμων 34" ἐπὶ τῶν ἀδικεῖν ἐπειχειφούντων. 

"A4oxvov παρούσης 9 ἴχνη ζητεῖς" ἐπὶ τῶν 
ἀδήλων" ἡ γὰρ ἄρχτος χειμῶνος μὲν ἀποτίκτει, καὶ φω- 

 AeveL τεκοῦσα, καὶ ὑφορωμένη τοὺς κρυμοὺς τὴν ἐπιδη- 

μίαν τοῦ ἦρος προσμένει" οὔτ᾽ ἂν, πρὶν ἢ πληρωϑῆναι. 

modo, quo in Apostolio, inter- | μὲν οὐδένα ἐνίκησαν, ἑτέροι; δὲ. 

puegitur, altera κατεσπάρη om. προςτιϑέμιενοι καὶ σύμιμαχοι γε" 
27) Apost. Cent. IV. 53. Mac. | νόμενοι εὐδοκίμουν. 

“Μρμοδέου μέλος ἐπὶ τῶν σκολιῶν. 52) Apost. Cent. IV. 58. V4 
28) Apost. Cent. IV. 25, car. ἐπὶ và» xaJ" ἑαυτῶν πραγ΄ 
29) Apost. Gent. IV. 52. Ma- μιατευο μένων. σεαρόσον οἱ ἑτέρου: 

car. ἐπὶ τῶν ὀψὲ εἰς αἴσϑησεν ἀκοντίζοχτες τοὺς πέλας βάλλουσιν. 

ἔρχο μιέγιον. / 55) Apost, Cent. IV. 51. Ma- 

530) Laur. πέσσαν. ear. δήλη. 
31) Macar. .zm τῶν ἑτέροις 55) Apost. Cent. IV. 57- 

zoeroérrav, —.foxdde; γὰρ ἰδία 35) Apost. Cent, IV. 49, Ma 
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τρεῖς μῆνας, ἐξαγάγοι ποτὲ τὰ βρέφη" ὅταν dà αἴσϑηται 
ἑαυτῆς πεπλησμένης, ὑφορωμένη τοῦτο ὡς νόσον, ζητεῖ 
φωλεύν" ἐγτεῦϑέν τοι κέχληται τὰ ἀρκτοφωλεια 35 τὸ 
πάϑος" εἰσέρχεται δὲ οὐδὲ βαδίζουσα, ἀλλ᾽ ὑπτία, ἀφα-- 
γίξουσα τοῖς ϑηραταῖς τὰ ἴχνη" ἑαυτὴν γὰρ ἐπισύρει κα-- 
τὰ γῶτα καὶ παρεισελϑοῦσα ἡσυχάζει. 

"Ἄρτον 3) οὐκ εἶχεν ὁ πτωχὸς καὶ τυρὸν ἡγόραζεν. 
oru 88 τὴν ἀρετὴν ζητεῖς" ἐπὶ τῶν παρὰ και-- 

ρὺν πονούντων ἐπί τι. | 
' Aoyr» dà ϑηρᾷν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 
᾿Αρχιδάμειος πόλεμος 39" ἐπὶ τῶν λίαν πι-- 

χρῶν πολέμων" ᾿Αρχιδάμειος δὲ ἐκλήϑη ἀπὸ τοῦ τὸν .4ρ-- 
χίδαμον εἰς τὴν ““πτικὴν ἐμβαλεῖν, καϑάπερ᾽ Θουκυδίδης 

χαὶ Ἔφορος καὶ ᾿Αναξιμένης καί “υσίας ἐν τῷ κατὰ ,4»-- 
ἐροτίωνος καὶ Πυϑίου ξενίας. 

"tox? Σκυρία *** ἐπὶ τῶν εὐτελῶν xol μηδὲν Àv— 
σιτελὲς ἐχόντων, παρόσον πετρώδης καὶ λυπηρά" ἀπὸ 
θησέως ἐπιϑεμένου *: τῇ “υκομήδους ἀρχῇ, ὅτι πειρῶν 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ χαταχρημνισϑείη᾽ ὀστρακισϑῆναι δὲ 
πρῶτον “2ϑηήνησι Θησέα ἱστορεῖ Θεόφραστος “". | 

"Monaxvixorepog ** γαλῶν. 

᾿Αρχομένου ^* τε νότου καὶ λήγοντος Bo— 
ρθρέαο᾽ συνυπαχούεται, τό" δεῖ πλεῖν. 

οι ᾿Αρχὴν 5 ἰᾶσϑαι πολὺ λωΐον ἠὲ τελευτήν' 

GU. ἄρκου (sic) παρούσης τὰ 541) Laur. ἐπιτιϑεμένου. 
iym ζητεὶς᾽ ἐπὶ τῶν προδήλων. 45) Post “Θεόφραστος Apost. 

36) Mosc. et Laur. τῇ ἄρκτῳ | addit: lá ἐν τοῖς πρώτοις χαιροῖς. 
φωλεια. 

57) Abest a Laur. A3) Aristoph. Vesp. 362. 
3) Apost. Cent. IV. 29. Ὥσπερ με γαλῆν κρέα 

|. 89) Ápost. Cent. IV. 50. casa τηφουσιν. 
"Moi. et Laur. ?4oziddjuo; bis. | 44) Apost. Cent. IV. 24. 
- Cfr. Harpocr. s. v. - 45) Apost. Cent. IV. A1. 
M) Apost. Cent. IV. 51. Ma- | Mosc. πολύ om. — ἢ τελευτὴν 

Gf. ἐπὶ τῶν εὐτελῶν᾽ πενιεχρὰ | habet Cod. uterque. Vide Ilar- 

Te "i90; 5 xUpo;. | pocr. s. v. 

/ 



órÀob δὲ, ὡς δεῖ ^9 ἀρχύμενα τὰ δεινὰ μᾶλλον: πειρᾶ-- 
* , 

σϑαι κωλύειν ἢ ἀκμάσανεα καὶ τελειωϑέντα. 

᾿Αρχὴν “΄ ἔχων. κόσμεδ, αὐτὸς δὲ μὴ μεταβαλλευ. 

᾿Αρχαιότερος ** Ἰβύκου" 
. ». 3: ^ T 

ἐπὶ τῶν ευηϑῶν" ov- 
τος γὰρ τυραννεῖν δυνάμενος ἀπεδημῆσεν: - 

᾿Αρχαιότερα 49 τῆς διφϑέρας λέγεις" ἐπὶ τῶν 

μαχρὰ διηγουμένων , ἢ ya. διφϑέρα, ἐμ ἢ à Ζεὺς ὑπε- 
γράφετο τὰ γινόμενα, παμπάλαιος ἦν. 

᾿Αρχὴ ἥμισυ παντὴς 5? ἐπὶ τῶν εἷς τι προχοπ- 
, 

7OYtoM.. 

᾿Αριστᾷν * μὲν πολὺ, δειπνεῖν δὲ oAiyor 
2 - 5 , c M 2 . 2 , : 
ἐπὶ τῶν ἐρεϑιξζοντων éavcovg εἰς va «φροδίφια.. 

Agr: 52 uix μὴ φῦναι. ἐπιχϑονίοσισιν ἄριστον 
Φύντα δ᾽ ὅπως ὠκιστα πύλας ᾿Αὐδὰο περῆσαι" 

. ἐπὶ τῶν δυοτυχῶς βιουντω». 

"Ap eixa 55. φρονεῖς" ἐπὶ τῶν μωρῶν καὶ εὐηϑῶν V. 

᾿Φρκὸοῦ τοῖς αὑτοῦ καὶ 
2 y' »^ ͵ tom Ὁ 

μηϑ αὖ προϊεσὸ τῶν σῶν, 

Ἱέραξ εἶπεν. 

6) δεῖ uterque Cod. om. 
47) Laur. non habet. 
18) Apost. Cent. IV. 55. 

Codd. uterque 4igéxov. Mosc. 
τυραν γεῖν Om. ov; μωροὺς ἂρ-- 
χαίους: ἐκάλουν Schol. ad Ari- 

stoph. Nub. 597. Ὁ μὲν τἀῦτα 
φήσει ἀλαζὼν καὶ ἀρχαῖος εὃς ἀλη-- 
ϑῶς, xut Koovixog ἄγνϑρωπος. Lu- 

cian. Praec. rhet. c. 10. Τὸ μὲν 
eutogi συμπλέκεσϑαι πρὸς ΞΑ͂ νγνί-- 

βαν ἀρχαῖον ἡγεῖτο λίαν καὶ πρεσ-- 
βυτικόν. Plut. Fab. Max. c. 25. 

τί: οὕτω παχύ: ἔστε xal ἀρχαῖος. 

Julian. Caesar. p. 506. Α. ἀρ- 
χαιότης τρόπου.  Alciphr. LII. 
654. Cfr. Blomf. ad Aesch, Prom. 

528. 

, 

μὴ διαρπαζε τὰ πλησίον, 
ὡς κατὰ τοῦτο μειονεχτῶν. 

.. 

^Ag Apost., Cent. IV. 46. Ma 
car. ἐπὶ τῶν τὰ σαϑρὰ καὶ πα- 

λαιὰ λεγόντων. " 

50) Apost. Cent. IV. 46. Con 
sentit Macar. 

51) Hoc et sqq. quinque 

Mosc. omisit. : 

52) Macar. inserit pentame- 
.trum: 

Jd? ἐπιδεῖν ᾿αὐγὼὸς ὀξέος rt- 
Acov ̂  

et post περῆοαε addit: G:oyr- 
δος ἐπὶ τῶν δυστυχῶς βεβιωχο- 
των. Vide Stob. 420. 5. * 
Wyttenb. ad Plut. p. 115. E. 

55) Ápost. Cent. IV. 58. 

54) Laur. 259ó».. Àpost. εὐη- 
96v. 

Ν 



᾿Ἰρχίλοχον 55 πατεῖς" 
τοιοῦτος γὰρ ὁ ̓Αρχίλοχος. 

ἐπὶ τῶν λοιδορούντων" 

» ΔΖ, 4 , 5 . 4 - 

ἄρχων ἄκουε καὶ δικαίως καδέκως" ἐκ τῶν 
! 

Σόλωνος ἐλεγείων παραινετικὴ 59. 

| Τὸ « μετὰ τοῦ o. ᾿ 
3 M b E. 4X. δον " *?7 L ? 

Aoxov δέρεις ** ἐπὶ τῶν ἀνοήτως τι ποιουντων. 

"4oxóv βαπετίζεις " 
r3 ? , 

τῶν ἀδυνατῶν. 

πνεύματος πλήρη ἐπὶ 

᾿Μσκὸν λήψεται 5 ὁ πρότερον πιών" ἐπὶ τῶν 
͵ € M 3f2 : ? F 

yeveiog ὑπὲρ ἄλλων ἀγωνιξομένων. 

σε με 4 δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀϑέσφατος οἶνος. 
2 , 3 € 2 ' . 5 ^v v »» . 

Ασελγης ἔστιν ὃ ἀνηρ᾽ cvi vov oyov ὕξζει 
παρῆχται δὲ, ὡς φασιν ἐξ αἰτίας τοιαύτης " Σέλγος πόλις 
ἐστὶ τῆς Πισιδίας, ὕπου κακῶς ὦζον 5 οἱ ἀνϑρωποι, καὶ 
* , . 

ὑλληλοις ἐχοινώνουν" κατ᾽ ἐπίτασιν οὖν τὸ ἀσελγαίνειν. 
"Αστροις 9 σημαίνεσθαι" ἐπὶ τῶν ἐκ μακροῦ vt 

t 

ὑπογοουγτων. 
3 ^ , 

Αστραπὴ " ἐκ πυέλου" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων xol 

55) Apost. Cent. IV. 52. 
Laur. Mo x1iÀd Xov πατρός. Ári- 
stoph. ἀν. 471. ᾿Δμαϑὴς yap ἔφυς" 
τοῦ πολυπράγμεων οὐδ᾽ «“Ἄ[ἴσωπον 
πεπάτηχας. 

56) Macar. addit: ᾿ργείων 
φῶρες" ἐπὶ τῶν προδήλως πο-- 
γηρῶν᾽ οἱ γὰρ ᾿Αργεῖοι ἐπὶ κλω-. 
"Ha χωμῳδοῦνται. — Moyst- 

ους ὁρᾷς" ἐπὶ τῶν ὅτιοῦν ἀπο-- 

βιεπόντων χαταπληκτικωτατον" 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἐπὶ κλοπῇ ὑὕπονου-- 
μένων ἰδίως, παρύσον eig τοῦτο 
τωμῳδοῦνται “4ργεῖοι. — Ἄρης 
ἴνραγγος ἐπὶ τῶν μετὰ βίας 
τι διαπραττο μένων. — 24 ρχαει- 
ὄτερα Κόδρον" ἐπὶ ὑπερβολῇ 
πρχαιότητος καὶ εὐγενείας. 

1) Apost. Cent. IV. 59. Ma- 
P. ἐπὶ τῶν ἀνοήτως σφόδρα τι 
Ἰοιούγτων, Plat, Solon. c. 14. 

"H9eis ydo xev κρατήσας, πλοῦ-- 
Ν τον ἄφϑονον λαβὼν, 
Καὶ τυραννήσας ᾿4ϑηνῶν μοῦ-- 

-»ov ἡ μέραν μέαν, 
᾿Δσκὸς ὕστερον ᾿δεδέρϑαι καὶ 

ἐπιτετρέρϑαι γένος. 
ubi Codd. Ven. et Rom. Car- 
dinalis Rudolfi el Vatican. pro 
doxóg praebent αὐτός. Cfr. Heind. 
ad Plat. Euthyd. p. 585. C. 

2) Apost. Cent. IV. 61. 
5) Apost. Cent. IV. 66. 
A) Laur. non habet. Od. 2. 

61. 
5) Apogr. Dresd. ὄζων. Laur. 

ὥζω». 
6) Apost. Cent. IV. 62. Ma- 

car. ἄστροις σημειοῦσϑαι ἐπὶ τῶν 
μακρὰν ὅδὸν καὶ ἔρημον πορευο-- 
μένων. ᾿ 

7) Abest ἃ Laur. 



s 

εὐτελῶν, ἡ γὰρ ἐξ ὑδάτων ἢ ἀγγείων ἀστραπὴ ἕν. τοῖς 
τοίχοις γενομένη, οὐδὲν δύναται. 

"Aonídog δῇγμα ** ἐπὶ. τῶν ἀνιάτων. 
9 ,. 4 ,' 9 a 4 4 9 

Jonídog ἀκοιω ? δῆγμα ανίατον εἶναι xal ἐπικου- 
ρίας χρεῖττον, καὶ μισεῖν ἄξιον τὸ ζῶον τῆς εὐκληρίας 

- 

τῆς εἰς τὸ κακὸν, ἀλλὰ καὶ" τούτου ϑηρίου 10 μιαρώτε- 
Q0» γυνὴ φαρμακὶς, οἵαν ἀκούομεν καὶ τὴν ΙΠηδειαν xd 
τὴν Κίρκην᾽ τὰ μὲν γὰρ τῶν ἀσπίδων φάρμακα καὶ δηγ-. 
ματος ἔργα ἐστί" τὰ δὲ ἐκείνων ἀναιρεῖν καὶ ἐκ μόνης 
τῆς ἁφῆς φασιν" ἔνϑεν τοι καὶ οἱ βασιλεῖς τῶν «Αϊγυπτί-: 

ων ἐπὶ τῶν διαδημάτῳν ἐφόρουν στεπτοικιλμένας ἀσπίδας, 
τῆς ἀρχῆς αἰνιττόμενοι τὸ ἀχίνητον ". Οἱ δηχϑέντες δὲ 
ὑπὸ ἀσπίδος οὐ περαιτέρω βιοῦσι τετάρτης ὥρας " πνιγ- 
pg δὲ αὐτοὺς καὶ σπασμὸς διώκει καὶ λυγμός" τῆς 
δ᾽ ἀσπίδος φασὶ τὸν ἰχνεύμονα τὰ ὠὰ ἀφανίζειν οἱονεὶ 
τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν ὑπεξαίροντα τοὺς μέλλοντας ἀντιπα- 

λους" 0 δὲ ἰχνεύμων ὃ αὐτὸς ἄρα καὶ ἄῤῥην καὶ ϑῆμς 
- ἦν, μετειληφὼς '"5 xal τῆςδε τῆς φύσεως καὶ τῆς δε᾽ xoi" 
σπείρειν τε καὶ τίκτειν τοῖς αὐτοῖς ἡ φύσις ἔδωκεν" ἀπο- 
κρίνονται δὲ εἰς τὸ ἀτιμότερον "4 γένος οἱ ἡττηϑέντες 
μετὰ τὴν μάχην οἱ γὼρ κρατήσαντες ἀναβαίνουσι τοὺς 
ἡττημένους καὶ εἰς αὐτοὺς σπείρουσιν" οἱ δὲ ἄϑλον τῆς 

ἥττης φέρονται ὠδῖνας τε ὑπομεῖναι καὶ τέως ἀντὶ πα- 
τέρων γενέσθαι μητέρας" τοῖς γε μὴν πολεμιωτάτοις ἀν- 
Soon ζώοις ἀσπίδι καὶ χροχοδείλῳ ἔχϑιστον ὃ ἰχνευ- 
μων. “Ἵἰβυσσαν 18 δὲ ὁ ἄρα ἀσπίδα καὶ ἀποφαίνειν τυφλοὺς 
τῷ φυσήματε ἀκούω. 

8) Apost. Cent. IV. 65. 

9) Laur. ἀκούω μόνον δῆγμα. 
Aelian. Hist. Animal. 
Matth. 

10) Laur. ϑηρέον. 

yx 
41) Laur. ἀχίνητον. 

I. 54. 

12) Laur. μετειληχώς. Per 
mutantur haec verba Niceph 
Basilac. Ethop. pP. 191. Allat. 

τροπὴν ἐξ ἀσεβείας λαχεῖν. Par. 
τρόπαιον --- λαβεῖν. Cfr. Dorv. 
ad Char. p. 557. 
^ 45) Laur. xoi om. 

14) Mosc. dri regov. 

15) Codd. fdíguodv. 
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agere 16 ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑδασὺς. στρατηλάτης. 

᾿Ἰσκῷ " μορμύττεσϑαι" ἐπὶ τῶν μάτην φο-- 

βούντων. 

᾿Ασφαλέστερον 18 ro) λέγειν τὸ σιγᾷν. Ἐπικτήτου D») 
"reum. 

Τὸ « μετὼ τοῦ T. 
T 

᾿τρέως * ὄμματα" οἷον ἄτρεπτοι xol σχληροί" 
5 M - 2 ex € , 

εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αἀτρέως παρανομίας, ὃς ὑπονοήσας 
ἢ - 4 3 4 , ' EY - 

ἐκ διαβολῆς, vov ἀδελφον Θυέστην μοιχεύειν νγὴν γυναῖκα 
? - * P 4 , , 

(τοῦ, rc τέκνα τοῦ Θυέστου συγχόψας καὶ ἑψησας δει-- 
πνοῦντι παρέϑηκε τῷ πατρὶ, αἴσϑησιν παρασχὼν τῆς συμ-- 

opas ἐκ τοῦ τελευταῖα τὰ ἄκρα παραϑεῖναι, 

ἄτρωτος " ὕπαάρχεις, ὡς ὃ Καινεύς" λέγουσι 
M et 7 Y», Y. “8 » € , » 

t0, Ut, οτος ἀτρωτὸς ἢν" Og ὃ Ὁπολαμβανεται ἀτρω-- 
' , ? τὸν ὑπὸ 607 00v ἄνϑρωπον, εὔηϑης ἐστίν" 7) δὲ ἀλήϑεια 

ἐν et 

"Té ovrog. Καινεὺς ἦν Θετταλὸς τῷ γένει, ἀγαϑὺς τὰ 
πολεμικὰ, καὶ ἐπιστήμων τοῦ μάχεσθαι" γενύμενος δὲ 
| πολλαῖς μάχαις, οὐδέποτε ἐτρώϑη, οὔτε “απίϑαις 

E - N 

συιμαχῶν πρὸς τῶν Κενταύρων ἀπέϑανεν, ἀλλὰ συλλα-- 
! , 

Bovrtg αὐτὸν μόνον κατέχωσαν, καὶ οὕτως ἐκελευτησεν" 
3H Y € , ? ! 1 - 4 , - A 
ἑλέγον ovy οἱ “Ἰαπέϑαι, ἀνελύμενοι τὸν vYEXQOY αὐτοῦ, καὶ 
6€! “οΨ ἢ f 

torres μὴ τετρωμένον τὸ σῶμα, Καινεὺς τὸν γε ἄλλον 
βίον e ἀτρῶτος ἦν, καὶ ἀπέϑανεν ἄτρωτος. 

᾿Ατενὲς δρᾷς 3* ᾿ἐπὶ τῶν φιληδούντων τισὶν, ὥσπερ 

εἶς εἰς ϑάλασσαν. 

16) Laur. non habet. | 1) Apost. Cent. IV. 67. Ma- 
17) Apost. Cent. IV. 60. Áb- | car. ἐπὶ τῶν αἀναιδῶν καὶ &0i— 

tSt hoc et aq. prov. a Mosc. κωτάτων. 
Macar, ἀσχῷ μορμολύυττεσϑαε" 2) Apost. Cent. IV. 71. Cae- 
ἐπὶ τῶν εἰχῆ δεδιττομένων. (Eos, | neus a Centauris, qui vulne- 
qui de voce μορμολύττεσϑαι dis- | rare eum non poterant, in ter- 
Putarupt, recenset Beck. hd Ári- | ram. vivus intrusus cernitur in 

Moph. ἂν. 4245.) , |vasculo apud Millingen Pein- 
18) Ápost. Cent. IV. 65. ; tures ant. Tab. VIII. 

ἡνώμη in fine om, . 5) Apost. Cent. IV. 70. Ma: 

22 44 
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"divixOv βλέτας 4: ἐπὶ τῶν χοσμίων xai σοφῶν" 

οἱ γὰρ ᾿Ζττικοὶ ὑπέρσοφον καὶ ἔννουν εἶχον τὸ βλέμμα" 

ἐν νεφέλαις ἐπὶ τῶν ἀναιδῶν ἐκ-- 

λαμβάνει τὸ ᾿Αττικὸν βλέπος, σωφρονίξζων τοὺς ᾿4ϑηναί-- 
ὁ δέ γε ᾿Αριστοφανης ὅ 

ovg ᾿ἀσχημονοῦντας τὸ τότε. 
᾿Αττικὸς εἰς λιμένα δ᾽ ἐπὶ τῶν μετὰ σποὺδῆς, 

tV 5 ) ' . c 5 P! ? / 
0 ἐπίστανται, ποιουντων᾽ oL yag «Αττικοὶ μέλλοντες ἀπαί-- 

Qe.» πρὸς μάχην καὶ τοῦ λιμένος ἐξιόντες "^ μετὰ σφο-- 

δρότητος ἥλαυνον πρὸς ἐπίδειξιν τῶν οἰκείων ὁρωντων. 
"ἄτεγκτος ὃ ἄνϑρωπος παρηγορήμασεν" ὃ 

μῆ βρεχόμενος μηδὲ ἱέμενος παραμυϑίαν, ἀλλὰ σχληρὸς 
ὧν, ὡς 5 πέτρα ἢ ἀλλο τι τῶν σκληρῶν, ὡς μηδὲ ὑπὸ 
ὕδατος διαβρέχεσϑαι. 

"4rd 0 

μοιχὸς ἐπὶ μοιχῷ. 

? ἢ παγὴ ἔοικε λήψεσθαι πάγην" ἃ 

"Avvuxol τὰ Ἐλευσίένεα "5" ἐπὶ τῶν τὰ ἀπόῤῥητα 

μυουμένων, oL γὰρ ̓ “ττικοὺὶ ἐν Ἐλευσῖνι ἐπετέλουν τὰ τῆς 

Δήμητρος μυστήρια. 
᾿Αττικὸς μάρτυς "5". ἐπὶ τοῦ πιστοτάτου καὶ ἀλη-- 

ϑεστάτου, 

car. ἀτενὲς ὅρᾷς, ὥσπερ αἿἷξ τὴν 
$dlaccav' ἐπὶ τῶν φιληδούντων 
τισὶν. ὡς 2 αἿξ τῇ ϑαλάσσῃ. Plut. 
Cat. min. c. 2. βλέποντος εἰς 
τοὺς ξένους ἀτενὲς καὶ βλοσυρόν. 

à) Apost. Cent. IV. 69. Cfr. 
Philostrat. Imag. 1. 16. αὐτὸς 
δὲ ὅ Ζαίδαλος ἀττικίζεε μὲν καὶ 
τὸ εἶδος, ὑπέρσοφόν τι καὶ ἔν-- 
vovv βλέπων. ubi Jacobs. 

5) v- 1178. 
6) Apost. Cent. IV. 73. Ma- 

car. ἐπὶ τῶν εὐτονώτερον διώ 
: tiva σέαρόντας 2 égyuto μένων, ἐπεὶ 

τοὺς ᾿ΑΙϑηναέους φασὶ πλησίον ὄν- 
τας τοῦ λιμένος, εὐτονώτερον διὰ 

τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς σκοποῦντας 
ξρέσσειν. 

. 7) Aposgr. Dresd. ἐξιόντος. 

8) Apost. Cent. IV. 68. De 
Voce ἄτεγκτος, durus, qui non 
molliatur τῷ τέγγεσϑαι madefa- 
ciendo, vide W yttenb. ad Plut. 
de rect. aud. ratione p. 44. À. 

Adde Plut. Alcib. 934. ταῖς δὲ 
xa9^ ἡμέραν ἐν τῷ συσχολάζειν 
καὶ συγδιαιτᾶσϑαι χάρισιν οὐδὲν 
ἣν ἄτεγχτον ἢϑος, οὐδὲ φύσι; 
ἀνάλωτος. Callistr. Stat. VII. 
xai λεόντων ἄτεγκτος φύσις πρὸς 

τ» Prost. κατηυνόζετο. 
post. Cent. IV. 75. Mosc. 

nA Laur. ἀτάρ. 
10) Apost. Cent. IV. 74. Mac. 

ad hoc prov. retulit, quae sub: 
?AÁrrixog elg λιμένα posuimus. 

41) Apost. Cent. IV. 80. Ma 
car. consentit. 

--- 



᾿Αττικὴ πέστις 32 ἐπὶ τῶν πιϑαλῶν καὶ πιστῶν 

χαὶ εὐόρχων" ἱδρύσαντο γὰρ οἱ ᾿Δττικοὶ ἱερὸν Πίστεως. 
3 * i3 “ ) 4 P 5 , . 

Avvix0g '* ὑπέχει τὴν χεῖρα αποϑνησκων 
ET -«- , P hl ^. 

ἐπὶ τῶν φιλαργυρων᾽ φιλοκερδεῖς γὰρ οἵ ᾿4ϑηναῖοι. 

ἄτης λόφος "3 ἐπὶ τῶν σφόδρα βαρυσυμφορω-- 
! 

1CTOV. - 

᾿Δτεχνῶς " πρὸς τὸν σωρόν" ἐπὶ τῶν εὐηϑιζο-- 
μένων. * 

"Arg '9 ἐκ καϑαρῶν ἀχύρων vetQUyrnxag 
σῖτον" ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀγαϑοῦ μεταλαγχανόντων. 

᾿Δτρέμας βοῦς ν᾽ ἐπὶ τῶν βραδέως συντελούντων. 

δελας τὸν οὐρανὸν 18" ἐπὶ τῶν μεγάλοις τισὶ 
πράγμασιν ἐπιβαλλομένων, 
ὕμως ἀνεχομένων. 

^v , 

xal κακοῖς περιπιπτόντων, 

᾿Ατύφου "3 μοέρας εἷς" ἀνεὶ τοῦ ἀβλαβοῦς" ὅϑεν 
χαὶ Πλάτων ἀτυφόν φησι τὸν ἀβλαβῆ ἐν Φαίδωνι. ἐπεὶ 
τὸ τύφον βλάπτει, καὶ ἐπιτεϑυμένον τὸ καῖον, ὅπερ ἀπὸ 
τοῦ ϑύπτω τὸ ἐπικαίω λέγεται" ἐξ οὗ καὶ ϑυμάλωπες oL . 
ἀπολελειμμένον τῆς ϑύψεως ἄνθρακες ἤγουν οἱ ἡμίκαυτοι. 

12) Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
Gr. ἐπὶ τῶν βεβαίαν φυλαττο-- 
μένων τὴν πίσειν. 

15) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
Yit ex Aristoph. Ran. 170. ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
"5 mortuo novem obolos, sar- 

cnarum ferendarum mercedem 
effert, mortuus vero v. 176. 
dieil εἰ μὴ καταϑήσεις δύο δραχ-- 
Mi, μὴ διαλέγον. De dictione 
ὑπέχειν τὴν χεῖρα vid. Wyttenb. 
ad Plut. de educ. c. 14. Ari- 
stid. ὑπὲρ τῶν vett. D. 147. ἢ 
τρὸς κέρδος xav τὴν χεῖρα ὕφει- 
Z0ütus., 

14) Apost. Cent. IV. 79. Mosc. 
ἄττης. Macar. ἐπὶ τῶν βαρυσὺ μι-- 
φορούντων. . 

45) Apost. Cent. IV. 81. 

16) Apost. Cent. IV. 85. 

47) Apost. Cent. IV. 77. 

.48) Apost. Cent. IV. 76. Ma- 
Car. λείπει ἀπεδέξω᾽ καὶ λέγεται 
ἐπὶ τῶν μεγάλῳ μὲν πράγματι 
ἐπιβαλλομένων, κακῷ δὲ περι- 
πιπτόντων᾽ "rag γὰρ οὐρανῷ 
ἐπιβουλεύσᾳς καὶ συλληφϑεὶς - εἰς 

τὸ "“τλαντικὸν πτιέλαγος ἀπεῤ- 

δίφη. 
49) Apost, Cent. IV. 75. Ma- 

car. addit: ^4rr«xoi (sic) 

. 44 



᾿ $4 --- 
| 5, 

Αὕτη ! yov ἡ σοφία ζῇ" 
τος ἢ εὐδοκιμοῦντος. 

dv? 

τῶν GÀLEUTIXOY εἴρηται. 

Τὸ « μετὰ τοῦ V. 

μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπακεν" ἀπὸ 

β 
? . * ^ | 

ἐπὶ τινος εὐδαιμονοῦν-- 

«Αὐτὸν ? xéxQovxag τὸν βατῆρα τῆς ϑύρας" ! 
2 LL OUY ἐπὶ αὐτὰς ἀφῖξαι τὰς ϑύρας. 

αὐλὸν ^ σάλπιγγι συγκρίνεις" 
2 ! » , ᾿ . ! . ε Ἢ 5 oc?! 3 
ἕλαττω τοῖς μείζοσι συγκριγοντων" ὡς xol vo ῥοδον ανε- 
μώνῃ" καὶ τὸ τέττιγι μέλιτταν συγχρίνεις. 

«ὐλητοῦ βίον ἑῇς S* ἐπὶ τῶν ἐξ ἀλλοτρίων βι--. 
οὕὔντων. 

ὖϑις πυϑῶδε 6. 
4 ^ 4 ,* * , 

ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ πολλάκις 

Ὑτραττόντων, εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιπτυνϑανομέγνων 
? X ^ ,' 

εἰς τὰ πρῶτα παλενδρομούντων, 

«Αὐτὸ τοῦτο ἄχϑος γεὼς 8* ἐπὶ τῶν εἰκῆ κειμέ- 

"v xol μηδὲν ἐνεργούνγτων, μήτε αὐτῶν ἐπὶ σωτηρίῳ, 

μήτε ἄλλων. 

Αὐτὸς 9 evgs τοῦ κακοῦ τὴν πιτύαν" 
bj 

τὴν πηγην" ἐπὶ τῶν ξαυτοῖς τὰ κακὰ ἐπισπωμένων. 
5 d «Ἱυτοδέκη '? xai αὐτοδικεῖν' 

τὰ δίκαια ὁριζόντων. ἢ 
UE f 2 ' 

“ιτοματως "" ὃ ϑεὸς ἀγέησι ταγαϑα' 
, 

οα΄ 5 ' , 5 ? 

τῶν «πραγμοόγως ευδαιμογνουντων. 

πάροικος" 

τογνων. 

4) Apost. Cent. ÍV. 81. 

2) Apost. Cent. IV. 85. Laur. 
μύρεγϑος. Pro dso;scribendum 
videtur ἐπὶ. de qua permuta- 

lione vide epist. crit. p. 59. 

5) Apost. Cent. IV. 86. Pro 
ἤγουν Laurent. oiov. . 

ἐπὶ TOV κακῶν γει- A) Apost. Cent. IV. 88. 
5) Apost. Cent. IV. 89. 
6) Apost. Cent. IV. 95. ApoEhs | 

Dresd. σπυϑῶδες. 
7) Mosc. πυνϑανο μένων. Laur. 

ἐπιπυνϑανο μέγνιον. 
8) Apost. Cent. IV. 90. 
9) Apost. Cent. ' IV. 91. 
10) Apost. Cent. IV. 92. 
11) Apost. Cent. IV. 94- 

- 

,7. 4 ^ N 

€: τῶν 16 

* 7 5 
, ἢ 

*! 

2y0 UÁ 

ἐπὶ τῶν ξαυτοῖς 

DEM 
ἐπι 
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Αὐτὸς αὑτὸν αὐλεῖ 13" ἐπὶ τῶν ξαυτοὺς δεικνυν.- 

τῶν τοῖς πράγμασιν, ὁποῖοί εἰσιν. 
Αὐτὸς ἔφα "3 ἐπὶ τῶν τα μαφερόντων τι ἐπί τινὰ 

τῶν ἀξιοπίστων. 

Αὐτῷ κανῷ 55 ἐπὶ τῶν ἄρτι τι λυμαινομένων" τὰ 
γὰρ δεῖπνα, ἐπὶ τῷ κανῷ κομιζόμενα ἥρπαζόν τινες αὖ-- 
τῷ xovg. : “ 

Αὐτοῦ "5 Ῥόδος, αὐτοῦ πήδημα" ἐπὶ τῶν ἀλα-- 
ζυευομένων ἐπί τινι, ἀπὸ Ῥυδίου τινὸς ἀλαζονευομένου 

ἐπὶ τῷ ἄλλεσϑαι. 

Αὐτόϑεν κατάβαλλε '9* ἀντὶ τοῦ κατάϑου ἢ 
πέπαυσο" ἐπὶ τῶν ἡττωμένων καὶ καταβαλλόντων "7 τὰ 
ὑφειλόμενα. 

Αὐτὴ "8 τοι δίκη ἐστὶ ϑεῶν, ot Ὄλυμπον 
ἔχουσιν" ἐπὶ τῶν ἀμοιβῆς τυγχανόντων, ὧν πράττουσιν. 

Αὐτοὶ χελωνας ἐσϑίετε "5 ἐπὶ τῶν λιμιβῶν" 
δεῖς γὰρ ἡλίευσαν μεγάλην χελώνην “καὶ ἀνασπάσαντες 

αὐτὴν ἐμέριζον τὴν παροῦσαν, τὸν δὲ Ἑρμῆν παριόντα 
* ' . Ύ ἐπὶ τὴν ἑστίασιν ἐκάλουν" ὃ δὲ τὸ προχείμενον εἶπεν. 

"] A ? 

Αντα ὃδι 
r] 

yoray, 
* 

12) Apost. Cent. IV. 95. Ma- 
GT. ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς δεικνύντων. 
Pro ἑαυτούς apogr. Dresd. ἑαυ-- 
τοῖς. 

13) Apost. Cent. IV. 96. Di- 
05. Laért. VIII. segm. 46. τρί- 
τος Ζακύνϑιος, οὗ φασιν εἶναι 
τἀπόῤξητα τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν 
διδάσκαλος, ἐφ᾽ οὗ καὶ τὸ αὐτὸς 
Ha παροιμεα κὸν εἰς τὸν βίον 
ἴλϑε. Plerique vero, quos re- 
censet Potter δὰ Clem. Strom. 

ll. p. A41. Pythagorae discipu- 
ls verba haec tribuunt. . 
15) Apost. Cent. IV. 97. 

Apogr. Dresd. κανῷ νομιδόμενα. 
15) Apost. Cent. IV. 98. Ma- 

3 - ὁ. Δ. " 5 « * 2. 8. 
αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἀεὶ τὰ αὐὑὐτα᾽ λε-- 

| car. ἐπὶ τῶν ἀλαζονευομένων ini 
τινε εἴρηται, ἀπὸ Ῥοδίον πεν- 
τάϑλον, ἀλαζονενομένου ἐπὶ τῷ 
ἅλλεσθαι. (Laur. &4«o09ac, Mosc. 

ἐπὶ τὸ ἅλεσοϑαι) Vide Aesop. 
Fab. XIV. 

16) Apost. Cent. IV. 99. 

17) Καταβάλλοντες περιττοτέ-- 
ρους τῆς ἀξίας οβελού:. Long. 

p. At. ubi Villois. ὁπόσον τινὰ 
χυὴ καταβαλεῖν μισϑον. Julian. 

Or. III. p. 126. À. Cfr. Bergl. 
ad Alciphr. 1. 10. III. 58. Bois- 
son. ad Philostr. p. 287. 

18) Apost. Cent. IV. 100. 
19) Apost. Cent. V. 4. 
20) Apost. Cent. V. 2. 

L 
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ΝΞ 

- 
* "v Ἂν , . ᾿ ^" 

“ὐτῷ κρητῆρι γίνῃ xaxa ?** ἐπὶ τῶν οἷς d 
€ J , 

ἑτέρων βουλεύονται, τούτοις «περιστιτοτόντων. 
2 ^V οἷ Sv | 

“ὐτοβοᾷς ?, ὅμοιος ὧν τῷδε" ᾿ΔΑττικῶς nuni 
΄ e Y ? * ^ e 

συμπλέκεται *5* οἷον αὑτὸς ξαυτῷ μαρτυρεῖς, xexQoyog 

᾿ϑμοιος εἶναι τῷδε 55. 

αὐτὸ δείξει 35: λείπει τὸ ἔργον:. 
U 

J 
1 

"49' ἑστίας ** ἐπὶ τῶν 
Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Καλυδῶνα" 

᾿Αϑηναῖος ἦν πάντως. 

Τὸ α μετὰ τοῦ φ. 

ἐξ ἀρχῆς τι πραττόντων. 
ὃ ἀφ᾽ ἑστίας μυούμενος 

"Agsig * τὴν ὑπέραν τὸν πόδα διώκει" Ὑπε- 
οἰδης ἐν τῷ περὶ Ταρίχου πρώτῳ ἐπὶ τῶν παριόντων τὰ 
σπουδαιότερα καὶ περὶ τὰ φαῦλα διατριβόντων" ὑπέραι 

δέ εἰσι ναυτικαὶ σχοῖνοι, αἷς ὑπάγεται 3 τὸ κέρας. 
5 * / ^" - 

| Aq ἵππων ἐπ᾽ ὄνων 4" ἐπὶ τῶν ἀπὸ σεμνῶν εἰς 
« , ἴω ΄ τὰ ἄσεμνα ἡκόντων" οἷον ἀπὸ γραμματικῆς eni ἡνιοχευ- 

- τικὴν, ἢ ἄλλο τι τῶν οὐ σεμνῶν. 
3 ?, c “Ψ 5e ? A ^ .F ^" . 

“φ ἱερὰς ἀπὸ τῶν πεττευόντων «τεαρηκται" 9 

21) Àpost. Cent. V. 5. 
22) Apost. Cent. V. 4. 
25) Laur. συμπέπλεκται. 
24) Mosc. ópoog ὦν. 

25) Apost. Cent. V. 5. Ma- 
€ar. ἐπὶ τῶν ἀπιστούντων τε μὴ 
γενέσϑαι. Cfr. Heind. et Ast ad 
Plat. Protag. p. 529. B. 

1) Apost. Cent. V. 20. Sum- 
sit ex Harpocratione. Macar. 
ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσϑαε᾽ ἐπὶ τῶν ἐν 

δυνάμει γενομένων. xai πρώτους 
ἀδικούντων τοὺς οἰκείους. Plat. 

Cratyl. p. 401. ἃ. ἄλλο τι οὖν 
ἀφ᾽ ἑστίας ἀρχωμεϑα κατὰ τὸν 
γ»όμον. Aristid. Or. V. p. 52. 

ἀρξάμενος δὲ ἀφ᾽ ἑστίας ἐκάϑηοε 

τὴν Ἑλλάδα. X. p. 68. ἀφ᾽ ἑστίας 
ἀρξάμενα᾽ κατηῦκται πρεπόντο!. 

— ὑπὲρ τῶν τεττ. Ἢ. 148- ὁ ὁ 

ἀφ᾽ ἑστίας ἀρξάμενος τῆς αὐτὸς 

αὑτοῦ τὸ σύμμετρον ἥρεϊτο 79 
τοῦ πλέογος. Julian. Ep. 65. p.455 

C. ὡσπὲρ ἀφ᾽ ἑστίας ἐπιμεῖη- 

ϑῆναι. Aria praebet Wyttenb. 
ad Plut. de amicor. mult. p. 

95. D. 
4) Apost. Cent. V. 8. 
5) Laur. et Harpocr., ex qw 

sumtum est proverbium, με- 
ταγεται. | 

4) Apost. Cent. V. 9. ἐπ 

ὄνον. * . 

5) Apost. Cent. V. 14- 
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4 v , » , , € 4 et 

"ἀρ τῇ πεντείᾳ ἔστι τις xvxAog xaAovpevog ἱερος, OY xi— 
' / 

γοῦσιν ὕστατον. 

"4990vou Μουσῶν ϑύραι 9* ἐπὶ τῶν ἥκιστα 
φϑονερῶς διαχειμένων ἐν λόγοις. 

᾿φϑὰς " σοι λελαληκεν᾽ φϑὰς καὶ ἀφϑὰς ὃ 
Ἥφαιστος. 

A φιλοχρηματία ὃ Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο δὲ 
4 . 3 p" 3 hi , Jj οὐδέν" ἐπὶ τῶν ἐκ παντὸς κερδαίνειν πειρωμένων. 

3 ! "9 er 4 3 , . 23 4. 
Αφροδίσιος ϑόρκος ovx ἐμποίνιμος" ἐπὶ yao 

ti; ἐρωτικοῖς ἐπιορκούμενοι οἵ ϑεοὶ οὐκ ὀργίζονται. 

᾿Αφροδίτη "5 καὶ Διόνυσος μετ᾽ ἀλλήλων 
εἰσί" παρ᾽ ὅσον 7) ule δύναμις τὴν ἑτέραν κινεῖ. 

3 , E (T Αφροδίτῃ "" ὃν τέϑυκεν" ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων" 
τῇ γὰρ ̓ ἀφροδίτῃ vc οὐ ϑύεται διὰ τὸν Ἄδωνιν». . 

6) Apost. Cent. V. 12. Ma- 
tr. consentit: sed ultimà ver- 
à ἐγ λόγοις 0m. 

7) Laur. om. 
8) Ápost. Cent. V. 11. Ma- 

Gr. ἐπὶ τῶν ἀργυρίζεσϑαι προ-- 

διρουμέγων, μετήνεχται δὲ ἀπὸ 
Χογσμοῦ, Plut. Instit. Lacon. 
P 239. PF. "Δλκαμένει γὸρ καὶ 
θεοπόμπῳ toig βασιλεῦσε χρη- 
tpi; diy 
4 φιλοχρηματέα Σπάρταν óÀei. 
*urgo datum esse hoc ὁγᾶ- 
tlum docent Excerpta ex Diod. 
Sic ed. Mai nr. III. Cfr. Plut. 
8/5 6. 9. ἀλλὰ τῶν τε προτέ- 

ὧν χρησμῶν μνημονεῦσαι, τὴν 
φιλοχρημοσύνην, ὡς ὀλέϑριον τῇ 

Ἰάρτῃ, φυλάττεσϑαι διακελευο-- 
μένων. . 

3) Ápost. Cent. V. 45. Ma- 
ur. ἐπὶ τῶν δι᾽ ἔρωτα ἔπιορ-- 
τούτων,  Subjungo locum ex 
Pltonis Sympos. p. 185.. B. 
Tien Cod. Laur. inter senten- 

tias περὶ ἔρωτος refert, Mosc. 

omittit: Ὃ δὲ δεινότατον, ὥς ye 
λέγουσιν oi πολλοὶ, ὅτε καὶ ὁ μνύν-- 
τε μόνῳ συγγνώμη παρὰ ϑεῶν, 
ixfdvr. τὸν Ópxov' ἀφροδίσιον. 
ὅρκον οὔ φασιν εἶναι, οὕτω γὰρ 
ot ϑεοὶ καὶ οἱ ἄνϑρωποι πῶῦσαν 
ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, 
ὡς ὃ γόμος φησὶν ἐνθάδε. Inter 
sententias περὶ ὅρκου et inter 
provv. sub litt. ὦ Callimachi 
versus ex Stob. T. 98. 5. affe. 
runtur: 

' "uosev ἀλλὰ λέγουσιν ἀλαϑέα, 
τοὺς ἐν ἔρωτι 

Ὅρκους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς 

ἀϑαγάτων. 
10) Apost. Cent. V. 17. No- 

tum illud Terentii Eun. JV. 5. 
6. Sine Cerere et Libero fti. 
get Venus. 

11) Apost. Cent. V. 48. ÁAri- ' 
stoph. Ách. 795. . | ' 

Dicaeopol. ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος 
' τὠὐὠφροδίέτῃ ϑύεται. 



f 

Aga εἰς πὺρ ' ἐπὶ τῶν τέλος ὀξὺ λαμβανύντων' 
παρ᾿ ὅσον καὶ τὴν ἀφύαν τάχα "" ἔψεσϑαι συμβαίνει. 

Agar vium ?* ἐπὶ τῶν ἐν μικροῖς παρ᾽ ἄλλων 
τιμωμένων. | 

449900í ἰσιον 14: ἔργον “φροδίτης" λαμβάνεται κα δ 
ἐπὶ τῶν λάγνων, τῶν ἐρωτικῶς παρὰ τὴν συνουσίαν χαὶ 
σφοδρῶς διακειμένων. | 

gpov 1, ὃ μὲν ἀπολέσει, ἔχει, 0 δ᾽ εἰς τὸ 
δέον ἀναλώσει, οὐκ ἔχει. | 

“ἀφέμενος "5 726 δρυὸς, ἔχεται τῶν πυρῶν" 
ἐπὶ τῶν ἀπὸ χειρόνων 17 ἐπὶ τὰ βελτίω μεταπεσόντων. d 

᾿Αφόρητος γίνεται κακία ἐπαινουμένη. - 
Vg ὑψηλοῦ 18 μου παταγελᾷς" ἐπὶ τῶν ἐξ 

ὕψους διαλεγομένων, ὡσανεὶ, πάνυ μου καταφρονεῖς. 
᾿Αφωνῤτερος 19 πέρδικος. 

᾿Αφυκτόν *? ἐστι τὸ τῆς πεπρωμένης κακόν. 

Tó « μετὰ τοῦ χ. 

᾿Αχϑοφόρος Αἰγύπτιος ? ἐπὶ" τῶν βαρέα βὰ- 
σταζόντων᾽ πολλαχοῦ γὰρ οἱ ποιηταὶ ἀχϑυφοροῦντας τοὺς 
«Ἵϊγυπτίους φασίν. 

᾿Αχαλίνων στομάτων, ἀνόμου v ἀφφοσύνας, 
τέλος δυςτυχἕα᾽ Or. 

Megar. Οὐ χοῖρος Ἀφροδίτα; 19) Laur. om. Apud Luc. 

μόνῳ γᾷ. δαιμόνων. | Gall. c. 4. adv. indoct. c. 10. 
12) Laur. τάχιστα. legitur: ἀφωνότερος iz9Vov. 
15) Apost. Cent. V. 19. - 20) In Mosc. non,est. Ápost. 
45) Apost. Cent. V. 6. Ma- | V. 15. addit: doiat erél yc. " 

ear. ,“Ιφροδισία ἄγρα᾽ ἐπὶ τῶν 4) Ápost. Cent. V. 29. Ut 
ἔρωτι 'ἅλισκο μένων. - bajuli ἃ comicis perstringeban- 

15) Apost. Cent. V. 7. [τὰν Aegyptii. Arist. Ran. 1405. 
16) Apost. Cent. V. 40. Laur. eo &ouot' εἰσήνεγκε xai vt- 

hoc et sq. prov. om. κρὼ δύο, | 
17) Apogr. Dresd. χειερέων. Ος οὐκ ἂν ἄροιντ᾽ οὐδ᾽ éxa- 

48) Apost. Cent. V. 21. Ma- τὸν Jiy/nrioi. 
car. οἱογεὶ πάνυ μου καταφρονεῖς. | ubi Schol. et Spanh. 
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y 2 * ^ “ ε} . 2 4 ^" - 5 

χϑομαε * αὐτου τῷ QU'T(Q' ἀντὶ TOU τῇ ανγε-- 

ἱευϑερίᾳ καὶ μικρολογέᾳ" τὸν γὰρ ῥύπον ἐπὶ τῶν ἀγνελευ-- 
! 2! l0 LAE: , 3 , M ϑέρων ἐτίϑεσαν" οὕτω γοῦν ῥυποχονδυλους 3 λέγουσι vovg 

' 

Tül0vTOUG. ' 

"4. 7 λ 4. ?»5 4 ^ ὃ ^v 

χει πέπληγμαι 4" ἐπὶ τοῦ δυςφοροῦντος. 
? . , »» 5. € $5 € 20 - 5 , 

χρειογελως avOounog ** 0 ἐπὶ volg eayor— 
Org χαὶ uz) σπουδαίοις. γελῶν xol χαίρων. 

d ^ ’ ^ - ᾿Αχειρ νεφϑῆναι βουλεται δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀδυ-- 
! 

WU, V 
» ' 5. € » ! 3/0 5 , , 
ἄχρι κόρου "* ὁτὲ ἄχρι κόρου ἑκεῖνος αναίσϑητος 

; 
ἐστι" χαὶ ovrog ἄχρι xopov φενακίζει. 

y . ! " 
ἄχρι εἰς τὸ βαραϑρον ?* ἐπὶ τῶν μέχρι τελευ-- 

ν ἪἋ " : »"Σ57 Dod «- , τῆς ἢ καλῶν ἢ καχῶν, ἢ εὐγενῶν ἢ δυςγενῶν ὄντων. 
᾿Αχνυμένη σκυτάλη 5" ἐπὶ τῶν λυπρὰς ἀγγελίας 

Ἷ ! , , 

&yorvrov* ἔϑος γὰρ ἐπὶ ξύλου ἑλίσσειν τὸ γραφὲν ἐν 
! € ^ Y 

Gon, καὶ πέμπειν, οἱονεὶ ἀπειλοῦντες oL παλαιοὶ, οἷς 
: " , . c * d » v 10 . * 
ἑβουλοντο πέμστειν" oí δὲ δεχόμενοι ἔν ἐσῃ '? σχυταλῃ 
3 - 

[d G&loiyreg '* ἀνεγίνωσκον τὸ γραμματεῖον. 

χεῖται. 

2) Apost. Cent. V. 25. 

) D - ^ , ἀχάριστον ?? ξὐεργετεῖν καὶ νεκρὸν μυρίζειν ἔν ἐσῳ 

9) Apost. Cent. V. 29. Plut. 

3) Ársen. ante δυποκονδ. prae- | Symp. VII. p. 152. E. 244a μὲν 
bet ἑυποκινδύνους᾽ syllabae x:» | ὁ Νειλόξενος ἔφη, τὴν μὲν τοῦ 
!" Cod. inscriptum erat o», 
srllabae ro autem imposita erant 
duo puncta sic: puto igitur, 
tum hoc vocabulum expun- 
$endum esse. Matth. 
4) Ápost. Cent. V. 24. 
Ὁ) Apost. Cent. V. 25. Con- 

niente Suida: de phrasi Ho- 
WéTla, ἀχρεῖον δ᾽ ἐγέλασσεν, 
0l XVIIL 465. vide Ludov. 
Diderlini Progr. Erlangae 1827. 
tditum, 

6) Apost. Cent. V. 26. 
7) Apost. Cent. V. 57. 
8) Apost. Cent. V.. 28. 

AMi9íonog ἐπίταξιν οὐδὲν ἂν τις 

ἄλλο πλὴν ἀχτνυμένην σκυτάλην 
προσείποι πατ᾽ ἀρχίλο χοΥ. ubi 
Wyttenb^ Liebel ad. Archiloch. 
Fr. LXVIII. | 

10) Mosc. ἐν ἴσῳ σκυτάλη. 

Laur. io» omisso ἐν. 
11) Arsen. et Ápost. habent 

dvransidoüvre;, inducti forsan 
praegresso ἀπειλοῦντες. Scripsi 

ἀνειλοῦγτες. quod convenit cum - 
ἐφειλοῦντες apud Diogenianum: 

HI. 25. — Rem ipsam exponit 
Plut. Lys. c. 19. 

12) Apost. Cent. V. 50. 

12 



εὐτελῶν, 7 γὰρ ἐξ ὑδάτων ἢ ἀγγείων ἀστραπὴ &y, τοῖς 
τοἰχόις γενομένῃ, οὐδὲν δύναται. 

"Aonídog δῆγμα ** ἐπὶ τῶν ἀνιάτων. 

'Aoniüog ἀχκοίω ? δῆγμα ἀνίατον εἶναι καὶ ἐπικου- 
ρίας κρεῖττον, καὶ μισεῖν ἄξιον τὸ ζῶον τῆς εὐκληρίας 
τῆς εἰς τὸ καχὺν, ἀλλὰ καὶ" τούτου ϑηρίου "5 μιαρώτε- 
ρον γυνὴ φαρμακὶς, οἵαν ἀκούομεν καὶ τὴν ΤΠήδειαν xd 

- 

τὴν Κίρκην" τὰ μὲν γὰρ τῶν ἀσπίδων φάρμακα καὶ δηγ- 
ματος ἔργα ἐστέ" τὰ δὲ ἐχείνων ἀναιρεῖν καὶ ἐκ μόνης 
τῆς ἁφῆς φασιν' ἔνϑεν voL καὶ οἱ βασιλεῖς τῶν «Αἰγυπτί-- 
ων ἐπὶ τῶν διαδημάτῳν ἐφόρουν στεποικιλμένας ἀσπίδας, 
τῆς ἀρχῆς αἰνιττόμενοι τὸ ἀκίνητον ". Οἱ ϑηχϑέντες δὲ 
ὑπὸ ἀσπίδος οὐ περαιτέρω βιοῦσι τετάρτης ὥρας" n"y- 

μὸς δὲ αὐτοὺς καὶ σπασμὸς διώκει καὶ λυγμός" τῆς 
δ᾽ ἀσπίδος φασὶ τὸν ἰχνεύμονα τὰ ὠὰ ἀφανίζειν οἱονεὶ 

τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν ὑπεξαίροντα τοὺς μέλλοντας ἀντιπα- 
Àovc" ὁ δὲ ἰχνεύμων ὁ αὐτὸς ἄρα καὶ ἀῤῥην καὶ ϑῆμρ 
ἦν, μετειληφὼς '5 xol τῆςδε τῆς φύσεως καὶ τῆς δδ᾽ καὶ " 

σπείρειν τε καὶ τίκτειν τοῖς αὐτοῖς ἡ φύσις ἔδωκεν᾽ ἀπο- 

κρίνονται δὲ εἰς τὸ ἀτιμότερον 1 γέγος oi ἡττηϑέντες 
μετὰ τὴν μάχην" oi γὰρ κρατήσαντες ἀναβαίνουσι τοὺς 
ἡττημένους καὶ εἰς αὐτοὺς σπείρουσιν" οἱ δὲ ἄϑλον τῆς 
ἥττης φέρονται, ὠδῖνας τὲ ὑπομεῖναι καὶ τέως ἀντὶ πα- 
τέρων γενέσθαι μητέρας" τοῖς γε μὴν πολεμεωτάτοις e 

ϑρώπῳ ζώοις ἀσπίδι xol κροκοδείλῳ ἔχϑιστον ὃ ἰχνεὺ- 

μων. “ἰβυσσαν 18 δὲ à ἄρα aguda καὶ ἀποφαίνειν τυφλοὺς 
τῷ φυσήματι ἀκούω. 

8) Apost. Cent. IV. 65. 

9) Laur. ἀχούω μόνον δῆγμα. 
Aelian. Hist. Animal. I. Pn 
Matth. 

10) Laur. ϑηρέον. 

vY»x 
41) Laur. ἀκίνητον. 

12) Laur. μετειλη χώς. Per- 
mutantur haec verba Niceph. 
Basilac. Ethop. p. 191. Allat 
τροπὴν ἐξ ἀσεβείας λαχεῖν. 

τρόπαιον — λαβεῖν. ΟἹΤ- 
ad Char. p. 557. 
// 45) Laur. καὶ om. 

44) Mosc. ἀτιμώτερον. 

15) Codd. .r/fvodr. 



Ἰσφαλὴς 16 ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ 7) 9 foie. στρατηλάτης. 
᾿Ισχῷ "Τ᾿ μορμ ὑττεσϑαι ἐπὶ τῶν μάτην φ0-- 

βούντων. 

oy. 

Τὸ α μετὰ τοῦ «. 
2 , : Y . Y » ' 5. 4voécg * Ouuace* olov ἄτρεπτοι xal σκληροί 

-- eN &prrot δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Ατρέως παρανομίας, ὃς ὑπονοήσας 
) ^ ; - 4x διαβολῆς, τὸν ἀδελφὸν Θυέστην μοιχεύειν ντὴν γυναῖκα 

- " ^ , ᾽ ,! 

υὐτοῦ, ra τέκνα τοῦ Θυέστου συγκόψας καὶ ἑψησας δει-- 
πγοῦντι παρέϑηχε τῷ πατρὶ; αἴσϑησιν παρασχὼν τῆς συμ-- 

ψυρᾶς ἐκ τοῦ τελευταῖα τὰ ἄκρα, παραϑεῖναι, 

᾿τρωτος ? ὕπαρχεις, ὡς ὃ Καινεύς" λέγουσι 
M ui * Y Y a 0€. , € , » 

700, Utt οὗτος ἀτρωτὸς ἢν Og ὃ ὑπολαμβάνεται avQu— 
€. " ͵ » ? 1! 2 . « 4 54! 

τὸν ὑπὸ 6.07 o0v ἀνϑρώπον, εὐηϑης ἐστίν" ἢ δὲ αληϑειω 
et ^ 5 * « 

«ἔχει οὕτως. Καινεὶς ἣν Θετταλὸς τᾷ γένει, αγαϑὸὺς T« 
u 1 

πολεμικὰ, καὶ ἐπιστήμων τοῦ μώχεσϑαι" γενόμενος δὲ 

ἐν πολλαῖς μάχαις, οὐδέποτε ἐτρώθη, οὔτε “Ἰαπίϑαις 
^" hy ^ J 3 ! 2 hj 

σιμμαχῶν πρὸς τῶν Κενταύρων ἁπέϑανεν, ἀλλὰ συλλα-- 
, ' et , . 

βοντες αὐτὸν μόνον κατέχωσαν, καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν 
*Y c r ? ' 4 - 4 4 m 4 

ἔλεγον οὖν οἱ “απέϑαι, ἀνελόμενοι TOY VEXQOY αὐτοῦ, καὶ 
ΙΝ ^ A] ? Ὑ 

ἐὐρόντες μὴ τετρωμένον τὸ σῶμα, Καινεὺς τὸν ye ἄλλον 
βίον ὁ ἄτρωτος ἦν, καὶ ἀπέϑανεν ἀτρώτος. 

᾿Ατενὲς δρᾷς 3* ἐπὶ τῶν φιληδούντων τισὶν, ὥσπερ 

dt elg ϑάλασσαν. 

16) Laur. non habet. [ 1) Apost. Cent. IV. 67. Ma- 
17) Apost. Cent. IV. 60. Ab. car. ἐπὶ τῶν ἀναιδῶν xo ἄδι- 

et hoc. et. sq. prov. a Mosc. | κωτάτων. 
Macar. ἀσχῷ μορμολυττεσϑαι" 2) Apost. Cent. IV. 7 1. Cae- 

ἐπὶ τῶν eix5 δεδιττομένων. (Kos, | neus ἃ Centauris, qui vulne- 
qui de voce μοῤμολύττοσϑαι dis- | rare eum non poterant, in ter- 
putarunt, recenset Beek, δά Ari-| ram vivus intrusus cernitur in 
Moph. ἂν. 1245.) , [vasculo apud Millingen Pein- 
18) Apost. Cent. IV. 65. ;|tures ant. Tab. VIII. 

νώμη in fine om, | 5) Apost. Cent. IV. 70. Ma: 

| | ες 44 

᾿Αἰσφαλέστερον 18 γρῦ λέγειν τὸ σιγᾷν. Ἐπικτήτου 7, 

r4 
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᾿Αιτικὸν βλέπθας 4. ἐπὶ τῶν κοσμίων καὶ σοφῶν" 
οἱ yog ᾿Αττικοὶ ὑπέρσοφον καὶ ἔννουν εἶχον τὸ βλέμμα! 
ὁ δέ γε ᾿Αριστοφανγς 5 ἐν νεφέλαις ἐπὶ τῶν ἀναιδῶν ἐκ-- 
λαμβάνει τὸ ᾿Αττικὸν βλέπος, σωφρονίξζων τοὺς .ΑΙϑηναί-. 
ovg ᾿ἀσχημονοῦντας τὸ τότε. 

᾿Αττικὸς εἰς λιμένα δ᾽ ἐπὶ τῶν μετὰ σποὺδῆς, 
ὃ ἐπίστανται, ποιούντων" οἱ γὰρ ᾿Αττικοὶ μέλλοντες ἀπαί-- 
ρειν πρὸς μάχην καὶ τοῦ λιμένος ἐξιόντες * μετὰ σφο- 

᾿ δρότητος ἤλαυνον πρὸς ἐπίδειξιν τῶν οἰκείων ὁρώντων. 
᾿Ατεγκτος ὃ ἄνϑρωπος παρηγορήμασιν'" ὃ 

μὴ βρεχόμενος μηδὲ ἱέμενος παραμυϑίαν, ἀλλὰ σκληρὸς 
Qv, ὡς ἡ' πέτρα ἢ ἀλλο τι τῶν σκληφῶν, ὡς μηδὲ ὑπὸ 
voavog διαβρέχεσϑαι. 

Aag ? ἢ παγὴ ἔοικε λήψεσθαι πάγην᾽ ὡς 
μοιχὸς ἐπὶ μοιχῷ. 

"Avvixol τὰ Ἐλευσίνια "5" ἐπὶ τῶν τὰ ἀπόφίητα 
μυουμένων, οἵ γὰρ ““ττικοὶ ἐν Ἐλευσῖνι ἐπετέλουν τὰ τῆς 
Δήμητρος μυστήρια. 

᾿Αττιχὸς μάρτυς "᾽. ἐπὶ τοῦ πιστοτάτου xal ἀλη- 

ϑεστάτου, 

Car. ἀτενὲς ὅρῶς, ὥσπερ oi τὴν 8) Apost. Cent. IV. 68. De 

9dAaccav' ni τῶν φιληδούντων | voce ἄτεγκτος, durus, qui non 
τισὶν, ὡς ἡ ait τῇ ϑαλάσσῃ. Plut. | molliatur τῷ τέγγεσϑαε madefa- 
Cat. min. c. 2. βλέποντος εἰς | ciendo, vide W yttenb. ad Plut. 
τοὺς ξένους ἀτενὲς καὶ βλοσυρόν. de rect. aud. ratione p. 44 À. 

4) Apost. Cent. IV. 69. Cfr. | Adde Plut. Alcib. 924. ταῖς δὲ 
Philostrat. Imag. 1. 16. αὐτὸς | xa^ ἡμέραν ἐν τῷ συσχολαζειν 
δὲ ó 4αίδαλος ἀττικίζεε μὲν καὶ | καὶ συγδιαιτᾶσϑαι χάρισιν οὐδὲν 
τὸ εἶδος, ὑπέρσοφόν τι καὶ ἔν--] ἣν ἄτεγκτον ἢϑος, οὐδὲ φύσις 
vovv βλέπων. ubi Jacobs. ἀνάλωτος. Callistr. Stat. VII. 

5) v. 1178. καὶ λεόντων ἄτεγκτος φύσις πρὸς 

6) Apost. Cent. IV. 72. Ma- τὴν ἁρμονίαν κατηυνόζετο. 
car. ἐπὶ τῶν εὐτονώτερον διά 9) Apost. Cent. IV. 75. Mosc. 

᾿ τινας σεαρόντας 6 ἐργαζομένων, ἐπεὶ αὐτάρ, Laur. ἀτάρ. 
τοὺς ᾿ϑηναέους φασὶ πλησέον ὄν- 10) Apost. Cent. IV. 74. Mac 
τας τοῦ λιμένος, εὐτονώτερον διὰ | ad. hoc prov. retulit, quae sub: 
τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς σκοποῦντας | JrrixOc εἷς λιμένα posuimus. 

£p£aosiy. 11) Apost. Cent. IV. 80. Ma 
. 7) Apogr. Dresd. ἐξιόντος. | car. consentit. 



᾿Αττικὴ πίστις ??* ἐπὶ τῶν πιϑαγῶν καὶ πιστῶν 
χαὶ εὐόρχων" ἱδρύσαντο γὰρ οἱ ᾿Δετικοὶ ἱερὸν Πίστεως. 

᾿Α“ττικὸς 13 ὑπέχει τὴν χεῖρα ἀποθνήσκων" 
ἐπὶ τῶν φιλαργύρων" φιλοκερδεῖς γὰρ οἱ ᾿Αϑηναῖοι. 

' 

TOTO. 

"4:gge λόφος ?** ἐπὶ τῶν σφόδρα βαρυσυμφορω-- 
“ 

᾿ἀτεχνῶς "" πρὸς τὸν σωρόν" ἐπὶ τῶν εὐηϑιζο-- 
μένων. Α 

᾿“ἀτὰρ '9 ἐκ καϑαρῶν ἀχύρων τετρύγηκας 
σΐτον᾽ ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀγαϑοῦ μεταλαγχανόντων. . 

᾿Δτρέμας βοῦς "" ἐπὶ τῶν βραδέως συντελούντων. 

"Aviag τὸν οὐρανὸν 38" ἐπὶ τῶν μεγάλοις τισὶ 
πράγμασιν ἐπιβαλλομένων, 
ὅμως ἀνεχομένων. 

“- , 

xal κακοῖς περιπιπτόντων, 

᾿Ατύφου 5 μοίρας εἷς" ἀντὶ τοῦ ἀβλαβοῦς" ὅϑεν 
M Ὑ A ? αν 2 , 2 4 

χαὶ Πλάτων &vvqov φησι τὸν ἀβλαβῆ ἐν Φαίδωνι. ἐπεὶ 
N ? , 5 , N ^ et ? hj τὸ τύφον βλαπστει, καὶ ἐπιτεϑυμένον to xoiov, OmtQ ἀπὸ 

ν ! ^ 5 , , 3, T , c 
τοῦ ϑύπτω τὸ ἐπικαίω λέγεται" ἐξ ov καὶ ϑυμαλωπες o6 
) » ! » » c € )» ἀπολελειμμένον τῆς ϑυψεως ἀνϑρακες ἤγουν οἱ ἡμίκαυτοι. 

12) Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
Gr. ἐπὶ τῶν βεβαίαν φυλαττο-- 
μένων τὴν πίσεεν. 

15) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
τ ex Aristoph. Ran. 170. ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
"u$ mortuo novem obolos, sar- 
anarum ferendarum mercedem 
eert, mortuus vero v. 176. 
dicit εἰ μὴ καταϑήσεις δύο δραχ-- 
μὰς, μὴ διαλέγου. De dictione 
ὑπέχειν τὴν χεῖρα vid. Wyttenb. 
ad Plut, de educ. c. 11. Ari- 

stid. ὑπὲρ τῶν Tett. Ὁ. 147. ἢ 
πρὸς κέρδος καὺ τὴν χεῖρα ὕφει-- 
ἄρτας, 

1^4) Apost. Cent. IV. 79. Mosc. 
ἄττης. Macar. ἐπὶ τῶν fapvovu- 
φορούντων. ' 

45) Apost. Cent. IV. 81. 

16) Apost. Cent. IV. 85. 

17) Apost. Cent. IV. 77. 

.18) Apost. Cent. IV. 76. Ma- 
car. λείπει ἀπεδέξω᾽ καὶ λέγεται 
ἐπὶ τῶν μεγάλ μὲν πράγματι 
ἐπιβαλλομένων, κακῷ δὲ περι- 
πιπτόντων" "Ἄτλας γὰρ οὐρανῷ 
ἐπιβουλεύσᾳς καὶ συλληφϑεὶς εἰς 
τὸ ᾿“Ατλαγτικὸν πέλαγος ἀπεῤ- 
ς, 
{ y. 

19). Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
car. addit: "“ττικοὶ (sic) 

᾿ 41." 



ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τενος, ποῦ τοὺς ϑησαυροὺς. ἔχεις, δείξας 

τοὺς φίλους, ἐφηῃ ἐν τούτοις. 
, [δ 

'O αὐτὸς ἰδών τινα. τῶν γερόντων βάπτοντα τὰς τρίχας, 
Y Y s , ' ? ? 5 ' 4 ! 

εἰπε, ur) τὰς τρίχας pente, «AA , εἰ δυνασαι, τὰ γόνατα. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, ποῖος βασιλεὺς ἄριστος, ἔφη, 

ὃ τοὺς φίλους δωρεαῖς συνέχων, τοὺς δὲ ἐχϑροὺς διὼ 

τῶν εὐεργεσιῶν φίλους ποιούμενος.. 

'O αὐτὸς Ἐξενοχράτει τῷ φιλοσόφῳ πεντήκοντα τ τα- 
λαντα. πέμψας, ὡς οὐκ ἐδέξατο, μὴ δεῖσϑαι φήσας, ἠρω- 

« ; * [ 

τησεν, εἶ μηδὲ φίλον ἔχει Ξενοκράτης" éuol γὰρ, ἔφ!» 
εἰόδις ὁ Δαρείου zzÀovrog εἰς τοὺς φίλους ἤρκεσεν.. 

Ὁ αὐτὸς Tivog τῶν αὐτοῦ φίλων αἰτήσαντος- αὐτὸν 

εἰς προῖχα τῆς ϑυγατρὸς, ἐκέλευσε πεντήκοντα τάλαντα 
m 5 ^ , € ἫΝ λαβεῖν, αὐτοῦ δὲ φήσαντος... ἱκανὰ εἶναε δέκα, σοὶ μὲν 

»f e" 5 A E 7? c N ͵ m 

ἐφη λαβεῖν, ἐμοὶ δὲ ovy ἱκανα. δέκα δοῦναι.. 
* 'O ὅν" 13 5 J J M , «* M 

αὐτὸς 15 αχϑείσης παιδίσκης πρὸς αὐὑτον:- ὡς 

συναναπαυσομένης πρὸς ἑσπέραν βαϑείαν ἠφώτησεν, 0n 
^ ^ ? c y τηνικαῦτα᾽ τῆς δὲ εἰπουσῆς, ὅτι περιέμενον yaQ: τὸν ὦ-- 

δρα κατακλῖναι, πικρῶς ἐπετίμησε τοῖς παισὶν,. ὡς μι- 
^ . ? hj N , 

κροῦ δι᾿ αὐτοὺς μοιχὸς γενόμενος. 
᾿ ^ , ] 

ἴχλλοτε "5 ὁ αὐτὸς nÀnowcag ὑστέων πίνακα, ἔπεμ- 
v'€ Διογένει τῷ κυνικῷ" ὁ δὲ λαβὼν εἶπε, κυνικὸν μὲν. 

- ^ 2 v X M " 

vo βρῶμα, ov βασιλικὸν δὲ τὸ δῶρον. 
* 3 * j » » Y Ὁ αὐτὸς εἰς Ἰλλυριοὺς παραγενόμενος ἐν τῷ τοῦ Διὺς 

"“ τ. m , ᾿ 

βωμῷ κατιδὼν γυναῖκα κάλλει διαφέρουσαν, ἐχιτλαγεὶς 
2.» Α ^? b , ^ M 

αὐτῆς τὴν εὐμορφίαν πολὺν χρόνον ἐθεάσατο. Τοῦ 0 
Ἡφαιστίωνος εἰπόντος, εἰκὸς ἐστι παραλαβεῖν αὑτὸν τὴ 

, - , ς 0n ! ou 
ἐρωμένην, ἔφη, xal πῶς οὐ δεινὸν, δἰ οἱ ἄλλων ἀκρασία: 

, ' * ^ , 

κολάζειν βουλόμενοι, δουλεύοντες ἀχρασίαις, ὑπὸ τῶν &- 
- , ^ 

τὸς ἄνϑρωπων φωραϑῶμεν. 
“.Ν * e “ 

* Ὁ αὐτὸς '5 παῖς ὦν, πολλὰ τοῦ Φιλίπιτου κατορ- 

153) Plut. Apophth. Vol. VIII. 14) ἄλλοτε Laur. om. 
p. 100. Hutt. 15) Plut. 1]. 1. 



ϑοῦντος οὐκ ἔχαιρεν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς συντρεφομένους 

λεγε παῖδας, ἐμοὶ μὲν ὃ πατὴρ οὐδὲν ἀπολείψει" τῶν 
jà παίδων λεγόντων, ὅτι ταῦτα σοὶ κτῶται, τί δὲ ὄφελος 

εἶπεν, ἐὰν ἔχω μὲν πολλὰ, πράξω δὲ οὐδέν. 
* Ὁ αὐτὸς '9 ἐλαφρὸς ὧν καὶ ποδώκης καὶ παρακα-- 

λούμενος ὑπὸ τοῦ πατρὸς, Ὀλύμπια δραμεῖν στάδιον, 
εἴγε ἔμελλον, ἔφη, βασιλεῖς ἕξειν ἀνταγωνιστας. 

* Ὁ αὐτὸς "7 ΑἸναξάρχῳ τῷ φιλοσόφῳ δοῦναι τὸν δι-- 
οιχητὴν ἐκέλευσεν, ὅσον ἂν αἰτήσῃ" τοῦ δὲ διοικητοῦ φή-- 
σαντος, ὡς ἑκατὸν αἰτεῖται τάλαντα, καλῶς, ἔφῃ, ποιεῖ, 
γηνώσκων, ὅτι φίλον ἔχει καὶ δυνάμενον τηλικαῦτα δω-- 

ρεῖσϑαι καὶ βουλόμενον. 

* Αὐτῷ "8 ἐπιϑυμιῶντι τοῖς ϑεοῖς ἀφειδῶς καὶ πολλά-- 

"ig ἐπιδραττομένῳ τοῦ λιβανωτοῦ, παρὼν “εωνίδας ὃ παι-- 
δαγωγὸς, οὕτως, εἶπεν, ὦ παῖ, δαψιλῶς ἐπιϑυμιάσεις, 
ὅταν τῆς λιβανωτοφόρου κρατήσῃς" ὡς οὖν ἐχράτησεν, 
ἔπεμψεν ἐπιστολὴν πρὸς αὐτόν᾽ ἀπέσταλκα σοι τάλαντα 

λιβανωτοῦ καὶ κασίας, ἕνα μηκέτι μεικρολογῇ πρὸς τοὺς 
ϑεοὺς, εἰδὼς, ὅτι καὶ Tig ἀρωματοφόρου χρατοῦμεν. 

Ὁ αὐτὸς "9 παρακαλούμενος ὑπὸ τῶν φίλων νυχτὸς 

ἐπιϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις εἶπεν, οὐ βασιλικὸν ἔστι κλέ-- 
ἅτεειν τὴν γνίκην. 

ο Ὁ αὐτὸς 29 ἐρωτηϑεὶς, τίνα μᾶλλον ποϑεῖ, τὸν πατέρα 
Φίλιππον, ἢ “Ἀριστοτέλην ^ τὸν διδάσκαλον" τὸν διδά-- 
ὑχαλον' ἐ ἔφη" ὁ μὲν γὰρ τοῦ γενέσθαι, ὁ δὲ τοῦ καλῶς 
γνέσϑαι αἴτιος. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε, τῆς αὐτῆς ἁμαρτίας εἶναι, τὸ διδόναι, 

ἐς μὴ δεῖ, xal τὸ μὴ διδόναι, οἷς δεῖ. 
Ὁ αὐτὸς ϑεασάμενός τινα ὁμώνυμον αὐτῷ δειλὸν ὄὅν-- 

τα, ἔφη, γεαγίσκε, ἢ τοὐνομα 5) ἀλλαξον, ἢ τὸν τρύπον. 

16) Plut, Vit. Alex. c. 4. 20) Plut. Vit. Al. c. 8. Cfr. 
t) Plut. Apophth. Theon. Progymn. c. 5. 
18) ft it. 

Ale, " Apophth. et Vit 21) Impress. ᾿Δριστοτέλ᾽. 
19) Pa Vit. Al. c. 51. | 22) Impress. τὸ ὄνομα. 



΄ 

Τὸ « μετὰ τοῦ v. | . 

415 ? viv ἡ σοφία ζῇ᾽ ἐπὶ τινος εὐδαιμονοῦν-- 
τὸς ἢ εὐδοκιμοῦντος. 

|. 40175 ? μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπακεν" ἀπὸ 
τῶν ἁλιευτικῶν εἴρηται. 

Αὐτὸν ὁ κέκρουκας τὸν βατῆρα τῆς ϑύρας" 

ἤφουν ἐπὶ αὐτὰς ἀφῖξαι τὰς ϑύρας. 

Αὐλὸν ^ σάλπιγγι συγκρίνεις" ἐπὶ τῶν τὰ 
ἐλάττω τοῖς μείζοσι συγκριγόντων᾽ ὡς καὶ τὸ ῥόδον ἀνε-, 
μώνῃ" καὶ τὸ τέττιγι μέλιτταν συγκρίνεις. 

«αὐλητοῦ βίον efe S- ἐπὶ τῶν ἐξ ἀλλοτρίων βι-- 
οὔντων. 

αὖθις πυϑῶδε 9' ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ σολλάκις 
Ὑτραττόντων, εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιπυνθανομένων 7, ἢ 
εἰς τὰ πρῶτα παλινδρομούντων, 

AUTO τοῦτο ἄχϑος νεώς 8* ἐπὶ τῶν εἰκῇ κειμέ--, 

των καὶ μηδὲν ἐνεργούντων, ute αὐτῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ, 
μήτε ἄλλων. 

Αὐτὸς 9 εὗρε τοῦ κακοῦ τὴν πιτύαν" ἤγοιν 
τῇ» πηγηῆν᾽ ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τὰ κακὰ ἐπισπωμένων. ——— 

|. ,μἀὐτοδέκῃ 15 xal αὐτοδικεῖν" ἐπὶ τῶν ἕαυτοῖς 
τὰ δίκαια ὁριζόντων. 

“Αὐὐτομάτως δ" ὃ ϑεὸς ἀνέίησει τἀγαϑά" ἐπὶ 
τῶν ἀπραγμόνως εὐδαιμονούντων. 

πάροικος" ἐπὶ τῶν κακῶν γει-- A) Ἀροϑῖ. Cent. IV. gg. 
τόνων. 5) Apost. Cent. IV. 89. 

4) Apost. Cent. ἵν. 8^. 6) Apost. Cent. IV. 95. Apogr. 
Dresd. πυϑῶδες. 

Jor dos. Pro «0. venhendum 4 
ἐπιπυνϑανο κέν 

videtur ἐπὶ. de qua permuta- ᾿ 
tione vide epist. crit ". 59. 8) Apost. Cent. IV. 90. 9) Apost. Cent. IV. 91. 

5) Apost. Cent. IV. 86. Pro| 10) Ápost. Cent. IV. 92. 
ἤγουν Laurent. oiov. . 11) Apost. Cent. IV. 94. 
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“ὐτὸς αὑτὸν αὐλεῖ 15" ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς δεικνυὺν.-- 

των τοῖς πράγμασιν, ὁποῖοί εἰσιν. 
Αὐτὸς ἔφα 53" ἐπὶ τῶν ἀναφερόντων τι ἐπί τινα 

τῶν ἀξιοπίστων. 

Αὐτῷ κανῷ M ἐπὶ τῶν ἄρτι τι λυμαινομένων" τὰ 
γὰρ δεῖπνα, ἐπὶ τῷ κανῷ κομιζόμενα ἥρπαζόν τινὲς αὐ-- 
τῷ κανῷ. “ 

A70) "5 Ῥόδος, αὐτοῦ πήδημα" ἐπὶ τῶν ἀλα-- 
ζυνευομένων ἐπί τινι, ἀπὸ Ῥοδίου τινὸς ἀλαζονευομένου 

ἐπὶ τῷ ἄλλεσϑαι. ͵ 

Αὐτόϑεν κατάβαλλε *9* ἀντὶ τοῦ κατάϑου ἢ 
πέπαυσο" ἐπὶ τῶν ἡττωμένων καὶ καταβαλλόντων "7 τὰ 
ὑφειλόμενα. 

Αὐτη 18 τοι δίκη ἐστὶ ϑεῶν, ot Ὄλυμπον 
ἔχουσιν" ἐπὶ τῶν ἀμοιβῆς τυγχανόντων, cv πραττουσιν. 

Αὐτοὶ χελώνας ἐσϑίετε ?* ἐπὶ τῶν λιμβῶν" 
ἁλιεῖς γὰρ ἡλίευσαν μεγάλην χελώνην “καὶ ἀνασπάσαντες 
αὐτὴν ἐμέριζον τὴν παροῦσαν, τὸν δὲ Ἑρμῆν παριόντα 
ἐπὶ τὴν ἑστίασιν ἐκάλουν" 

Αὐτὰ δι᾽ 
γόντων. 

« 1 Ν Dog, Ύ 
0 δὲ τὸ προχεξίμενον εἴπεν. 

? - 20«* Q4 - 2 * * 25 5. 
αὐτῶν ἐπὶ τῶν «tb τὰ cvv λε-- 

12) Apost. Cent. IV. 95. Ma- | car. ἐπὶ τῶν ἀλαζογνευομένων ini 
car. ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς δεικγύντων. τινε εἴρηται, ἀπὸ Ῥοδίου πεν-- 
Pro ἑαυτούς apogr. Dresd. ἑαυ-- | τάϑλονυν, ἀλαζονευομένου ἐπὶ TO 
τοῖς. ἄλλεσϑαι. (Laur. ἄλεσϑαε, Mosc. 

15) Apost. Cent. IV. 96. Di- [ἐπὶ τὸ ἅλεσϑαι.) Vide Áesop. “ 
og. Laért. VIII. segm. 16. τρί-- Fab. XIV. ; 
τος Ζαχύνϑιος, οὗ φασιν εἶναι 16) Apost. Cent. IV. 99. 
ταπόρῤῥητα τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν 47) Καταβάλλοντες περιττοτέ-- 
διδάσκαλος, ἐφ᾽ οὗ καὶ τὸ αὐτὸς ρους τῆς ἀξίας οβελούς. Long. 
ἔφα παροιμιακὸν εἰς TOY βίον] Ὁ. At. ubi Villois. óndoov τινὰ 
γλϑε. Plerique vero, quos re-| χρὴ καταβαλεῖν μισϑόν. Julian. 
censet Potter ad Clem. Strom. | Or. III. p. 126. À. Cfr. Bergl. 
Il. p. 441. Pythagorae diseipu- | ad Aleiphr. I. 10. III. 58. Bois- 
lis verba haec tribuunt. . son. ad Philostr. p. 287. 

15) Apost. Cent. IV. 97. 18) Apost. Cent. IV. 400. 
Apogr. Dresd. κανῷ γομιδόμενγα. 

15) Apost, Cent. IV. 98. Ma- 
19) Apost. Cent. V. 4. 

20) Apost. Cent. V. 2. 

* 
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κακὰ 31" ἐπὶ τῶν oig καϑ᾽ 
ε / ἑτέρων βουλεύονται, τούτοις περιπιπτόντων. 

“ὐτοβοᾷς “5, ὅμοιος ὧν τῷδε" 
2 ^ Li 

"d:xog πανυ 

συμπλέκεται 23... οἷον αὐτὸς ἑαυτῷ μαρτυρεῖς, κεκραγὼς 

ὅμοιος εἶναι τῷδε 55. 

«Αὐτὸ δείξὲει 35: λείπει τὸ ἔργον. 

"4e ἑστίας "" ἐπὶ τῶν 
Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Καλυδώγα" 

᾿Αϑηναῖος ἦν πάντως. 

"A φὲ ig ? 

Τὸ α μετὰ 

τὴν ὑπέραν τὸν πόδα διώκει" 

τοῦ φ. 

5 5 ^ , 
ἐξ ἀρχῆς vL πραττόντων. 
ὁ ἀφ᾽ ἑστίας μυούμενος 

ὝὙπε-- 

οἰδὴης &v τῷ περὶ Ταρίχου πρώτῳ" ἐπὶ τῶν παριόντων τὰ 
σπουδαιότερα καὶ περὶ τὰ φαῦλα διατριβόντων" ὑπέραι 
δέ εἰσι ναυτικαὶ σχοῖνοι, αἷς ὑπάγεται 3 τὸ κέρας. 

| 0749 ἵππων ἐπ᾽ ὄνων 4" ἐπὶ τῶν ἀπὸ σεμνῶν εἰς 
τὰ ἄσεμνα ἡκόντων" οἷον ἀπὸ γραμματικῆς ἐπὶ ἡνιοχευ-- 

- τικὴν, 7) ἄλλο TL τῶν οὐ σεμνῶν. 

"Ag ἱερᾶς δ" ἀπὸ τῶν πεττευόντων παρῆκχται" ἐν 

21) Àpost. Cent. V. 5. 
22) Apost. Cent. V. 4. 
25) Laur. συμπέπλεκται. 
95) Mosc. ὅμοιος ov. 
25) Apost. Cent. V. 5. Ma- 

€ar. ἐπὶ τῶν ἀπιστούντων τε μὴ 
γενέαϑαι. Cfr. Heind. et Ást ad 
Plat. Protag. p. 529. B. ' 

1) Apost. Cent. V. 20. Sum- 

sit ex Harpocratione. Macar. 
ao^ ἑστίας ἄρχεσϑαι᾽ ἐπὶ τῶν ἐν 
δυνάμει γενομένων. καὶ πρώτους 
ἀδικούντων τοὺς οἰκείους. Plat. 
Cratyl. p. 404. ἃ. ἄλλο τι ouv 
ἀφ᾽ ἑστίας ἀρχωμεϑὰ κατὰ τὸν 

τόμον. Aristid. Or. V. p. 52. 

ἀρξώμεγος δὲ ἀφ᾽ ἑστίας &xdd joe 

τὴν "Eildóo. X. p. 68. ἀφ᾽ ἑστίας 
ἀρξάμενα" κατηῦκται πρεπόντως. 
— Pte. τῶν τεττ. p. 148. ὃ ὁ᾽ 

ἀφ᾽ ἑστίας ἀρξάμενος τῆς αὐτὸς 
αὑτοῦ τὸ σύμμετρον ἥἧρεϊτο πεὸ 

τοῦ πλέονος. Julian. Ep. 63. p.455 

C. ὥσπερ, ἀφ᾽ ἑστίας ἐπιμελη- 

ϑῆναι. Alia praebet Wyttenb. 
ad Plut. de amicor. mult. yp. 
95. D. 

4) Apost. Cent. V. 8. 
5) Laur. et Harpocr., ex quo 

sumtum est proverbium, με-- 
ταγεται. 

A) Apost. Cent. V. 9. ἐπ᾿ 
ὄνον. * 

5) Apost. Cent. V. 14. 
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» - , » , λ » λ P € 4 et 

yap τῇ πεττείᾳ ἔστι τις XUX vog xeAovpevog ἑερος, 0v κι-- 

γρῦσιν ὕστατον. 
i 

"499ovou ἥὔουσῶν ϑύραι δ' ἐπὶ τῶν ἥκιστα 
φϑονερῶς διακειμένων ἐν λόγοις. 

᾿ἀφϑὰς " σοι λελάληκεν" φϑὰς καὶ ἀφϑὰς ὁ 
Ἥφαιστος. 

A φιλοχρηματία ὃ Σ Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο δὲ 
, e 32. " ^! b) ^ J /, οὐδέν" ἐπὶ τῶν ἐκ παντὸς κερδαίνειν πειρωμένων. 

3 , '9 e ? ? , a QN QUNM 
Αφροδέσιοςϑορκος ovx ἐμποίνιμος" ἐπὶ yo 

τοῖς ἐρωτικοῖς ἐπιορκούμενοι οἱ ϑεοὶ οὐκ ὀργίζονται. 

᾿Αφροδίτη 5 xal Διόνυσος uev! ἀλλήλων 
εἰσί" παρ᾽ ὅσον ἡ ula δύναμις τὴν ἑτέραν κινεῖ. 

2 3 P 4 ^ 

4goodícn " ὃν τέϑυκεν" ἐπὶ τῶν ἀχαρίστωγ" 
» v * ; 

τῇ γὰρ ̓ φροδίτῃ vc οὐ ϑύεται διὰ τὸν Joc. - 

6) Àpost. Cent. V. 12. Ma- 
cr. consentit: sed ultimà ver- 
ba ἐν λόγοις Om. 

7) laur. om. 
8) Ápost. Cent. V. 141.. Ma- 

CI. ἐπὶ τῶν ἀργυρίζεσϑαι προ-- 
αιρουμέγων. μετήνεχκται δὲ ἀπὸ 
χρησμοῦ. Plut. Instit. Lacon. 
P. 259. F. "Αλκαμένει γὸρ καὶ 
θεοπόμπῳ τοῖς βασιλεῦσι χοη- 
ομὺς ἐδόϑη" 

4 φιλοχρηματία Σπάρταν δλεῖ. 
ἰχεῦγρο datum esse hoc óra- 
clum docent Excerpta ex Diod. 
Sie, ed. Mai nr. 1Π.. Cfr. Plut. 
Ápis c. 9. Φλλὰ τῶν re 7tporé- 
(ων χρησμῶν μνημονεῦσαι, τὴν 
φιλοχοημοσύνην, ὡς ἀλέϑριον τῇ 
Σιάρτῃ, φυλάττεσϑαι διακελευο- 
μέγων. . . 
9) Apost. Cent. V. 15. Ma- 

QT. ἐπὶ τῶν δι᾽ ἔρωτα ἐπιορ-- 
χούντωγ. Subjungo locum ex 
Phtonis Sympos. p. 185.. B.| 
quem Cod. Laur. inter senten. 

tias περὶ ἔρωτος refert, Mosc. 
omittit: 'O δὲ δεινότατον, ὡς γε 
λέγουσιν οἱ πολλοὶ, ὅτε καὶ ὁ μνύν-- 
τε μόνῳ συγγνώκμιη παρὰ ϑεῶν, 
ἔἐκβάντε τὸν ὅρκον" 
ὅρκον οὔ φασιν εἶναι, οὕτω γὰρ 
οἱ ϑεοὶ καὶ οἱ ἄγϑρωποι πῦσαν 
ἐξουσίαν πεποιήκασε τῷ ἐρῶντι, 
ὡς ὃ νόμος φησὶν ἐνθάδε, Inter 
sententias περὶ ὅρκου et inter 
provv. sub litt. ὦ Callimachi 
versus ex Stob. T. 58. 5. affe- 
runtur: 

Ὥκμοσεν ἀλλὰ λέγουσιν ἀλαϑέα, 
τοὺς ἐν ἔρωτι 

Ὅρκους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς 

ἀϑανάτων. 
10) Apost. Cent. V. 17. No- 

tum illud Terentii Eun. IV. 5. 
6. Sine Cerere et Libero fti. 
get Venus. 

11) Apost. Cent. V. 148. Ari- 
stoph.. Ach. 795. . t 

Dicaeopol. ἄλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος 

' τοὐφροδίτη ϑύεται. 
4 

ἀφροδίσιον. 



' 

4gva εἰς πῦρ ̓ ἐπὶ τῶν τέλος ὀξὺ λαμβανόντων" 
παρ᾿ ὅσον καὶ τὴν ἀφύαν τάχα "" ἕψεσθαι συμβαίνει. 

gio» τιμή 5. ἐπὶ τῶν ἐν μικροῖς παρ᾽ ἄλλων 
τιμωμένων. 

449900 ἰσιον 1** ἔργον “Ἀφροδίτης. λαμβάνεται δὲ 
ἐπὶ τῶν λάγνων, τῶν ἐρωτικῶς παρὰ τὴν συνουσίαν καὶ 
σφοδρῶς διαχειμένων. 

"Agpowv "5, ὃ μὲν ἀπολέσει, ἔχει, ὃ δ᾽ εἰς τὸ 
δέον ἀναλώσει, οὐκ ἔχει. 

“φέμενος ἰδ γῆς δρυὸς, ἔχεται τῶν ATE 
ἐπὶ τῶν ἀπὸ χειρόνων 17 ἐπὶ τὰ βελτίω μεταπεσόντων.᾿ 
᾿Αφόρητος γίνεται κακία ἐπαινου μεένη. 

"Ag ὑψηλοῦ 5 μου καταγελᾷς" ἐπὶ τῶν ἐξ 
ὕψους διαλεγομένων, ὡσανεὶ, πάνυ μου "αταφρονεῖς. 
τἀφωνότερος 19 πέρδικος. 
᾿Αφυχτόν “5 ἐστι τὸ τῆς πεπρωμένης κακόν. 

Τὸ α μετὰ τοῦ χ. 

᾿Αχϑοφόρος “Αἰγύπτιος * ἐπὶ" τῶν βαρέα βα- 
σταξόντων᾽ πολλαχοῦ γὰρ οἱ ποιηταὶ ἀχϑυφοροῦντας τοὺς 
“Ἰἰγυπτίους φασίν. ᾿ 

᾿Αχαλένων στομάτων, ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας, 

τέλος δυςτυχῖα" δηλη. 

Megar. Οὐ χοῖρος ᾿Αφροδίτα ;:] 19) Laur. om. Apud Luc. 
μόνῳ γᾷ δαιμόνων. | Gall. c. 4. adv. indoct. c. 46. 

12) Laur. τάχιστα. legitur: ἀφωνότερος iySc». | 
13) Apost. Cent. V. 19. - 20) In Mosc. non,est. Αροβ 
44) Apost. Cent. V. 6. Ma.| V. 15. addit: “Δριστστέλης. u 

car. ,4Lppoiaín ἄγρα" ἐπὶ τῶν 1) Ápost. Cent. V. 99. Ut. 

ἔρωτι ἄλισχο μένων, bajuli a comicis perstringeban- | 

15) Apost. Cent. V. 7. [tur Aegyptii. Arist. Ran. 1105. 
16) Apost. Cent. V. 40. Laur. “10 ἅρματ᾽ εἰσήνεγκε καὶ vt-- 

hoc et sq. prov. om. κρὼ δύο, 
47) Apogr. Dresd. χειερέων. Ος οὐὖκ ἂν ἄφοιντ᾽ οὐδ᾽ Éxa- | 
48) Apost. Cent. V. 21. Ma- τὸν .Δἰγύπτεοι. 

car. οἱογεὶ πάνυ μου καταφρονεῖς. | ubi Schol. et Spanh. . 
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A4yJouac? αὐτοῦ τῷ UUiEQ' Gytt τοῦ τῇ αγε-- 

λευϑερίᾳ καὶ μεκρολογίᾳ" τὸν γὰρ ῥύπον éni τῶν ἀνελευ-- 
ϑέρων ἐτίϑεσαν᾽ οὕτω γοῦν ῥυποχονδ ύλους ? λέγουσι τοὺς 
τοιούτους. ͵ 

ἄχει πέπληγμαι 4" ἐπὶ τοῦ δυςφοροῦντος. 
Axosióyelog ἀνϑρώπος 5* ὃ ἐπὶ τοῖς ἀχρή- 

στοις καὶ μὴ σπουδαίοις γελῶν xal χαίρων. 
᾿Αχειρ νιφϑῆναι βούλεται δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀδυ-- 

γαῖ (Jv. Y 

4x0 κόρου 7* ὅτι ἄχρι κόρου ἐχεῖγος ἀναίσϑητύς 

ἐστι xai οὗτος ἄχρι κόρου φενακίζει. 

᾿Αχρι εἰς τὸ βάραϑρον δ᾽ ἐπὶ τῶν. μέχρι τελευ-- 
τῆς ἢ καλῶν ἢ κακῶν, ἢ εὐγενῶν ἢ δυςγενῶν ὄντων. 

᾿χνυμένη σκυτάλη 9" ἐπὶ τῶν λυπρὰς ἀγγελίας 
* 

ογγελλόντων " 
, ) 

ἔϑος γὰρ ἐπὶ ξυλου ἑλίσσειν τὸ γραφὲν ἐν 
! ^ T Orion, καὶ πέμπειν, οἱονεὶ ἀπειλοῦντες οἱ παλαιοὶ, οἷς 

b ! 

ἐβουλοντο πέμπειν" 
1 , 

οἱ δὲ δεχόμενοι ἐν tam "5 σκυταλῃ 
5 "»Ὡἢ΄ d ἀγνειλοῦντες "* ἀνεγίνωσχον τὸ γραμματεῖον. 

“ἄχάριστον '"* εὐεργετεῖν καὶ νεκρὸν μυρίζειν ἕν ἴσῳ 
χεῖται. 

2) Apost. Cent. V. 25. 9) Apost. Cent. V. 29. Plut. 
5) Ársen. ante δυποκονδ. prae- Symp. VII. p. 152. E. ἀλλὰ μὲν 

bet ῥυποκιγδύνους᾽ syllabae χιν 

in Cod. 
syllabae πο autem imposita erant 
dw puncta sic: puto igitur, 
totum hoc vocabulum expun- 
gendum esse. Matth. 
Ὁ) Ápost. Cent. V. 21. 
5) Apost. Cent. V. 25. Con- 

sentiente Suida: de phrasi Ho- 
merica, ἄχρεϊον δ᾽ ἐγέλασσεν, 
0d. ΧΥΙΠ. 165. vide Ludov. 
Dóderlini Progr. Erlangae 1827. 
editum. 

6) Apost. Cent, V. 26. 
7) Apost. Cent. V. 27. 
8) Apost. Cent. V. 428. 

inscriptum erat ow, 

ὁ ΜΝειλόξενος ἔφη, τὴν μὲν τοῦ 
᾿Αἰϑίοπος ἐπίταξιν οὐδὲν ἂν τις 
ἄλλο πλὴν av υμένην» σκυτάλην 
προσείποι zaT' ἰρχίλοχον. ubi 
VW yttenb.^ Liebel ad Archiloch. 
Fr. LXVIII. 

10) Mosc. ἐν too 

Laur. ἴσον omisso ἐν. 
11) Arsen. et Apost. habent 

ἀνταπειλοῦντες, inducti forsan 
praegresso ἀπειλοῦντες. Scripsi 
ἀνειλοῦντες, quod convenit cum 
ἐφειλοῦντες apud Diogenianum: 
IH. 255. — Rem ipsam exponit 
Plut. Lys. c. 19. 

12) Apost. Cent. V. 50. 

12 

σκυτάλῃ. 



Tó « μετὰ τοῦ ψ.. 

᾿“ψυχότερος͵ λαγωοῦ φεύγοντος" ἐπὶ τῶν 

σφοδρα δειλῶν. | 
"Ay δ᾽ ὁ παΐς " πρὸς κύλπον ἐὐξζώνοιο τιϑήνης &ii- 

$5 ἰάχων" καὶ χωρὶς μέν τινος μορμολύττοντος δυσαπο--. 

σπάστως ἔχουσιν τῶν τροφῶν᾽ τοῦτον δὲ καὶ ἡ ὄψις φο-᾿ 
Bei" οὕτως δὲ ἐστιν ἐναργείας μεστὰ τὰ ἔπη, ὅτι οὐ uo- 
γον ἀχούεται τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ ὁρᾶται" λαβὼν δὲ. 
τοῦτο ἔχ τοῦ βίου ὁ ποιητῆς ἄχρως περιεγένετο τῆς Hi- | 

μήσεως" πρῶτος δὲ παῖδας ἐν τραγῳδίᾳ εἰσάγει. 
t 

" 

Τίνες γεγονασεν ἀρχηγοὶ τεχνῶν καὶ ἐπι- 
' | δτημῶν 3. 

᾿Απελλῆς 3 -βοτανικῆς" 4ημοσϑένης ῥητορικῆς τῆς. 
τρίτης μετὰ τὰς δύο φοράς * Παπιανὸς vouoSeolog* .4»-᾿ 
τινος λογχοποιΐας" Εὐρύνοος τοξοσύνης" Εὐρύδαμος ΜΜε6- 

σήγιος 4 ϑώραχος πολεμικοῦ" Εὐανδρος κνημῖδος καὶ. 

᾿ἀσπίδος" Ὀππιανὸς 5 ἁλιευτικῆς᾽ Τριπτόλεμος σπορᾶς, 
σίτου" “Πάμφιλος ζωγραφικῆς" Τύφης γαυτικῆς" oye 
ναυπηγίας" ᾿ Ἀρχιμήδης μηχανικῆς. | 

? 

“Ἱριστοτέλους περὶ ἀνέμων 5. 

Τὰ δ᾽ ἐν ἀέρι 1 πνέοντα ΄ πνεύματα καλοῦμεν ἀνέμους, | 
ταῦρας δὲ τὰς ἐξ ὑγροῦ φερομένας ἐχπνοας. Τῶν δὲ ἀνέ- 

. pov οἱ μὲν ἐκ γενοτισμένης γῆς πνέοντες ἀπόγξιοι λέ- 
. . ς " 3 , E , 3 ! . ! γονται" oL δὲ ἐκ κολπτων διξξᾳττοντες ἐγκολστιοι" τούτοις 

/ . ^ ^ ji ἀναλογὸν τι ἔχουσιν ol ἐκ ποταμῶν καὶ λιμνῶν" οἱ δὲ 
- ^. M 

1) Hom. 11. ;. 467. Laur. 4) Cod. Εὐρίδα μος Meoijv. 
non. habet. . 5) In Cod. erat ἀππιανός. | 

2) Mosc. habet post γνώμας. | Littera O liquore rubro poste - 
Laur. om. rius addita: Matth. 

5) Cod. 4a:27;. 6) Meteor. Il. 



χατὰ νέφους γινόμενοι καὶ ἀνάλυσιν τοῦ πάχους. πρὸς" 
ἑαυτοὺς ποιούμενοι ἐχνεφίαι καλοῦνται. μ8ϑ᾽ ὕδατος. δὲ 
ἀϑρύως: ῥαγέντος ἐξυδρίαι λέγονται" καὶ οἱ μὲν ἀπ᾿ ἀνα-- 
τολῆς συνεχεῖς εὕροι χέκληνται, βορέαι δὲ oí amv. ἄρκτου" 
ζέφυροι δὲ οἱ ἀπὸ. δύσεως" νότοι δὲ οἱ ἀπὸ μεσημβὺίας.. 
Τῶν γε μὴν)έωρων, καικίας μὲν λέγεται 0 ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς" 
ϑερινὰς ἀνατολὰς τύπου; πνέων. ἄνεμος" ἀπηλιώτης * δὲ 
ὃ ἀπὸ, τοῦ περὲ τὰς: ἰσημερινάς" εὖρος δὲ,. ὁ ἀπὸ τοῦ 
περὶ τὰς- χειμδρενὰς. καὶ τῶν ἐναντέων ζεφύρων.. ᾿4ργέ-- 
στης μὲν, ὃ. ἀπὸ, τῆς: ϑερινῆς δύσεως,. ὄντινες καλοῦσιν 
ὀλυμαίαν - ei δὲ ἰώπυγα. ζέφυρος δὲ ὃ. ἀπὸ. τῆς: ἐσημε--. 
oic" Ay δὲ ὁ. ἀπὸ. vig. χειμερινῆς xol τῶν βορέων 
ἰδίως" ὃ μὲν ἑξῆς tq καικίᾳ καλεῖται βορέας "" ἀπαρκτίας" 
δὲ ὁ ἐφεξῆς ἀπὸ τοῦ πόλου κατὰ. v0: μεσημβρινὸν πνέων" 
ϑρασχίας: δὲ ὃ. ξξῆς Ζενέων τῷ: ἀργέστῃ,. ὃν ἔνιοι. καικίαν᾽ 
χαλοῦσι" καὶ τῶν νότων Ó μὲν ἀπὸ τοῦ ἀφανοῦς πόλου 
γερύμενος: ἀντίπαλος τῷ ἀπαρκτίᾳ, καλεῖται νότος" εὖ-- 

θύνοτος δὲ Ó μεταξὺ εὕρου xol νότου" τὸν δὲ ἐπὶ. ϑάτερα 

μεταξὺ λιβὸς καὶ νύτου, οἱ uiv: λιβόνοτον, οἱ δὲ λιβο-- 
φοίνικα καλοῦσι. Τῶν δὲ ἀνέμων οἱ μέν εἶσιν εὐθύπνοοι, 
0n00Q διεκπνέουσι πρόσω xct' εὐθεῖαν" οἱ δὲ ἀναχαμ-- 
ψίπνοοι, καϑάπερ ὃ καικίας λεγόμενος" καὶ οἱ μὲν χεί-- 
μὦγος, ὥσπερ οἱ νότοι δυναστεύοντες" οἱ δὲ ϑέρους, ὡς. 

οἱ ἐτησίαι λεγόμενοι. μίξιν ἔχοντες τῶν τε ἀπὸ ἄρκτου 

φερομένων καὶ ζεφύρων" οἱ δὲ ὀῤνιϑίαι καλούμενοι., ἐα-- 

ρινοί τένες ὄντες ἄνδμοι, βορέαι εἰσὶ τῷ γένει. — Tov yg 

κὴν βιαίων πνευμάτων καταιγὶς μέν ἐστι πνεῦμα ἄνωθεν 
πίπτον ἐξαίφνης, ϑύελλα 7 δὲ πνεῦμα βίαιον καὶ ἄφνω, 

προσαλλόμενον᾽ "λαίλαψ δὲ καὶ στρόβιλος πνεῦμα εἱλού-- 

μένον χάτωϑεν ἄγω. ἀναφύσηι ια δὲ, γῆς πνεῦμα ἄνω φε-- 

Quuevov, κατὰ τὴν ἐκ βυϑοῦ τινος ἢ ῥήγματος ἀνάδο-- 

7) Cod. ϑύαιλα. 8) Mosc. ἀπηλιόσεῆς. 

42 * 
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guy.. οταν δὲ εἴλουμενον πολὺ φέρηται, πρηστὴρ χϑόνιος 
ἔστι» 5, 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ͂Τ A. 
- , , "AyaAMag * ὃ Κερκυραῖος ᾿Αριστοφανει 5 γνωριμος 

εἶπε τὰς δύο πόλεις, ἃς φησιν ἐν τῇ ἀσπιδοποιΐίᾳ Ὅμη- 
y 4 ἢ E) ^ 4 * et . 

ρος, εἶναι “ϑηνας καὶ Ἐλευσῖνα, κατασκευάζων οὔτως 
4 . LY ^ ' 

τὴν μὲν προτέραν, ἐπεὶ κατὰ γένεσιν τοῦ κόσμου πρωτὴ 
, c 5 ^ M N * r ^ ’ 3 M 

πολες αἱ Αϑῆναι, χατα δὲ τήν φύσιν τοῦ στοιχείου , 0 

ϑεὺς τὴν πόλιν τειχοποιεῖ" ἐπιφέρει δὲ γάμους καὶ ὑμε-- 
ναίους ἐν κ᾿ϑήναις" ταῦτα γὰρ πρῶτον. ἤχϑη; αὐλούς τε 

ἐν τοῖς γάμοις εὔρεν Ava δίκην ve ἐν τῇ πόλει" παρὰ 
γὰρ ᾿Αϑηναίοις πρῶτον ἐγένετο δικαστήριον ἐπὶ ᾿“λιρο- 

ϑίῳ ^ τῷ Ποσειδῶνος 5* οἱ δὲ δικασταὶ ᾿4ϑήνησε μισϑὸν 
^ P" ! 

λαμβάνουσι" καὶ διὰ τοῦτο λέγει κεῖσϑαι ἐν μέσῳ δυὸ 
χρυσοῦ τάλαντα τὴν δὲ ἑτέραν πόλιν οὖσαν Ἐλευσῖνα᾽ 

TUA |» ? - i 95 ' (S DNA 
πόλεμον δὲ ἔσχον “4ϑηναῖοι πρὸς Ἐλευσινίους, ον avtoi; 

ἐπολέμησεν Εὔμολπος καὶ Ποσειδών᾽ βοηϑοὶ δὲ αὐτοῖς 
εἰσιν "donc ve xol ᾿.4ϑηνᾶ" ὁ uiv χάρτην. ἀποδιδοὺς, ὅτι 
ἀπελύϑη κριϑεὶς ἔν ἀρείῳ πάγῳ" 7 δὲ, ὅτε τῆς πόλεως 

ὡς οἰκείας ἐχήδετο, καὶ τὰ ἐπαγόμενα ἴδια Ἐλευσῖνος" 

εὐρεῖα, Τριπτόλεμος, ἐπείπερ Ἐλευσῖνι τορῶτον καρποὺς 
, " c » c “" 

eno ἔδωκεν 7 δὲ σταφυλῆς μέγα βρίϑουσα ἁλωὴ 

ἐπὶ Ἰκαρίῳ καὶ Διονύσῳ πορεία. ὃ δὲ ποικιλλόμενος χο- 

9) In Laur. orbis delineatus j ?$/». Geminationem τοῦ yn 
est, intra quem radiis ductis | compositis ex δέω poétae saepe 
singuli venti ordine suo dispo- | omittunt, ut Hesiod. "Theog. 
huntur.. 288. Λαλλιρόη. Cfr. Bóckh not. 

1) Vide Eustath. et Pseudo. | &rit- ad Pind. Olymp. XI 75. 
Didym: ad . Il. PM v. A90. Va- Marl. ad ' Eur. Iph. À. 420. 

riae lectiones, quas hic notavi- Eodem modo apud Pausan. Vll. 
mus, repetitae sunt ex Cod. MS. 21. 1 — 5. sexies scribitur Kai- 
scholiorum I1fomeri. Matth. λερόῃ, nulla a Bekhkero anno 

2) Imuress. ^4 tata varietate: Angel. semel 
3) Impress. *4eroroqdrov;. $. 5. Καλλιῤῥσην τὴν πηγὴν x 

5) Impress. τῶν oroizeéor. λοῦσιν Scribit. 
4) Codd. et impress. *42:00- ! — 5) Mosc. τῷ Ποσοειδῶχγι. 



poe ᾿ἀρεαόγης καὶ Θησέως ἔχει πράξεις" ἰδίως 9 δὲ καὶ 
0 τεχνίτης τῶν ᾿ϑηνῶν “Ἥφαιστος Ἐριχϑονίῳ 7 τῷ υἱῷ 
χαριζόμενος βασιλεύοντι τῶν ᾿4ϑηνῶν τὴν τοιαύτην πα-- 
ρασχευὴν παρεισήγαγε δ΄ τὸν ἄρειον. δὲ πάγον ἑρμηνεύξε 
ὃ ἱερὺς κύκλος" οἱ δὲ δικασταὶ ᾿Αϑηνῶν. 

Αἰσώπου. 
“ ᾿ 

“ἤσωπος ἐρωτηθεὶς, τί ὄφελος τοῖς ψευδομένοις ἐκ 
» ἴφῳ » * » 2 e 6! 4 ' 

τοῦ ψευδους, ἔφη, τὸ x&v ἀαληϑῇ λέγωσι, ur πιστευε-- 
σϑαι. 

Ὁ αὐτὸς 9 ἐρωτηϑεὶς, τί οἱ ϑεοὶ πράττουσιν, ἐφῆ, 
^ 

τὰ μὲν οἰκοδομεῖν, và δὲ καταβάλλειν. 
Ὁ ?,? 10 » δὺ ' e [4 "v , "n LY 

αὐτὸς '? ἔφη, δυο πήρας ἕκαστον ἡμῶν φέρειν" τὴν 
RU * » 4 , 1 * » 

μὲν ἔμπροσϑεν, τήν δὲ οπισϑεν, καὶ εἰς μὲν τὴν iunqo— 

σϑεν ἀποτιϑέναι τὰ τῶν ἄλλων ἁμαρτήματα, εἰς δὲ τὴν 
ὑπισϑεν τὰ ἑαυτῶν, διὸ οὐ καϑορῶμεν avra. 

€ ,? 1l 2 , , eo c - j 

Ὁ αὐτὸς "" αχουσας παρὰ τίνος, ὅτε ὁ δεῖνα λέγει 
/ A M! ’ ot , » e 12 . Ὁ 

κατὰ σου, καὶ τὴν λοιδορίαν ξξειίπτοντος, ἔφη, OtL "2 oL 
& - . 

τὰς μαχαίρας ποιοῦντες οὐκ αὐτοὶ ἀποκτείνουσιν, ἀλλ᾽ οἵ 
! e . e. a5 Igouevor. ταῖς Um ἐκείνων κατεσχευασμέναις xai ἐμὲ γῦν 

οὐχ ἐκεῖνος λέγει κακῶς, ἀλλὰ σὺ ὃ χρώμενος τῇ ἐκείνου 
| βλασφημέᾳ, 

Ὁ αὐτὸς ὀνειδισϑεὶς ὑπὸ τινος ἐπὶ τῷ χαλεπὴν ἔχειν 
M 

τὴν ὕψιν, ἔφη, οὐκ εἰς τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ εἰς τὸν νοῦν προς-- 

ἔχειν δεῖ. 

᾿4λεξάνδρου. , 

᾿Αλέξανδρος ὃ Φιλίππου καὶ Ὀλυμπιάδος "ακεδὼν,. 

6) hnpressa ἴδιος. οἰκοδομοῦσι, τὰ δὲ καταβαλ-- 

7) In i s. additur: 1 λουσι. 
Codd, om οοο Curt pup . 10) Recepi ex Laur. 

11) Hoc et sq. apophth. Laur. 
8) Impress. παρηγαγε. om. 

9 Stob. T. 105. 6L. Laur. | 12) 6r. ab ünpress. abest. 



ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τίνος, ποῦ τοὺς ϑησαυροὺς. ἔχεις, δείξα 

τοὺς φίλους, ἐφὴ ἐν τούτοις. 
' Σ « TN 

Ὁ αὐτὸς ἰδὼν τινα. τῶν γερόντων βάπτοντα τὰς τρίχαξ; 
* 4 s , ! ? 2 , D 4 ' 

εἶπε, ux vag τρίχας βαπτε, αλλ᾽, εἰ δυνασαι, va γονατα, 
Ὁ FEES 2 9 4 - À * » » 

αὐτὸς ἑρωτηϑεῖς, ποῖος βασιλξδὺυς ἀριστος, QT, 
ε * / ^ [ * E ? M M 
0 vovg φίλους δωρεαῖς συνέχων, τοὺς δὲ ἐχϑροὺυς διὰ 

τῶν εὐεργεσιῶν φίλους ποιούμενος. 

ὋὍ αὐτὸς Ξενοχράτει τῷ φιλοσόφῳ πεντήκοντα τ τὰ- 

λαντα πέμψας, ὡς οὐκ. ἐδέξατο, μὴ δεῖσϑαι φήσας, ἢρώ- 

τησεν, εἰ μηδὲ φίλον ἔχει Ξενοκράτης" &uol γὰρ, p, 
εἰόδις ὃ Δαρείϑυ πλοῦτος εἰς τοὺς φίλους ἤρκδσεν.. 

Ὁ αὐτὸς τινος τῶν αὐτοῦ φίλων' αἰτήσαντος: αὐτὸν 
εἰς προῖχα τῆς ϑυγατρὺς, ἐκέλευσε πεντήκοντα τάλαντα 

ew ^ ) € A " 

λαβεῖν, αὐτοῦ δὲ φήσαντος... ἱκανὰ εἶναε. δέκα, σοὶ ud 
» ^" 2 b x. Y [4 A F “- ' 

ἔφη λαβεῖν, ἐμοὶ δὲ ovy ixava. δέκα Qovvat.. 
2 

* Ὁ avrog "3 ἀχϑείσης παιδίσκης πρὸς αὐτὸν: ὡς 
συναναπαυσομένῃρ πρὸς ἑσπέραν βαϑείαν ἠρώτησεν, ὅτι 
τηνικαῦτα᾽ τῆς δὲ εἰπούσης, ὅτι περιέμενον" γὰρ τὸν ὧν- 

δρα κατακλῖναι, πικρῶς ἐπετέμησε τοῖς παισὶν,. ὡς μι- 
^ ^? 4 Α , 

κροῦ δι᾿ αὐτοὺς μοιχὸς γενομένος. | 
/ ᾿ : Α , 

Ἴχλλοτε ?* ὃ αὐτὸς πληρώσας ὀστέων. πίνακα, ἔπεμ- 
; - -. C n 4 4 N 1 

ψε Διογένει τῷ κυνικῷ" 0 δὲ λαβων εἰπξ, κυνιχον μὲν 
« ^ ? Α 1 hi e 

vo βρῶμα, ov βασιλικὸν δὲ τὸ δῶρον. 

Ὁ αὐτὸς εἰς Ἰλλυριοὺς παραγενόμενος ἐν τῷ τοῦ Διὺς 
βωμῷ κατιδὼν γυναῖκα κάλλει διαφέρουσαν, ἐχιπλαγεὶς 

ev Α , - 

αὐτῆς τὴν εὐμορφίαν πολὺν χρόνον ἐθεάσατο. Τοῦ δὲ 
, , : - s M 

Ἡφαιστίωνος εἰπόντος, εἰκὸς ἐστι παραλαβεῖν αὐτὸν τὴ» 
? , - M C PT Poi 

ἐρωμένην, ἔφη, καὶ πῶς οὐ δεινὸν, εἰ οἱ ἄλλων ἀχθασιὺ: 
y. ! ) ? / € b " ) 

κολάζειν βουλόμενοι, δουλεύοντες ἀχρασίαις, ὑπὸ τῶν &- 
- J “οἷ 

τὸς ἀνϑρώπων φωραϑώμεν. 
- ? € ^ e ^ * Ὁ αὐτὸς '5 παῖς ὧν, πολλὰ τοῦ Φιλίππου κατορ- 

13) Plut. Apophth. Vol. VIII. 14) ἄλλοτε Laur. oim. 

p. 100. Hutt. 15) Plut. 1. 1. 
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ϑοῦύντος οὐκ ἔχαιρεν, αλλὰ πρὸς τοὺς συντρεφομένους 
» - ? A LI € ^ *? 4 ? r] . -^ 

&ee παῖδας, ἐμοὶ μὲν O0 πατὴρ οὐδὲν ἀπολείψει" τῶν 
’ “ ͵ “ * 

δὲ παίδων λεγόντων, ὅτι ταῦτα σοὶ κτῶται, τί δὲ ὄφελος 
τ Ν » 1 s /t ^ 5v»! 

εἰπεν, ἐὰν ἔχω μὲν πολλὰ, πράξω δὲ οὐδέν. 
* [4 * * 16 32 M »* EY ! ἢ 

O avrog '9 ἔλαφρος ὧν καὶ ποδωχὴς καὶ παρακα-- 
. ἢ . ^ € λουμενος ὑπὸ τοῦ πατρὸς, Ὀλύμπια δραμεῖν στάδιον, 

7 , PO "ns Lj 

éye ἔμελλον, ἔφη, βασιλεῖς ἕξειν ἀνταγωνιστάς. 
*'O αὐτὸς "7 ᾿Αναξάρχῳ τῷ φιλοσόφῳ δοῦναι τὸν δι-- 

οἰχητὴν ἐκέλευσεν, ὅσον ἂν αἰτήσῃ" τοῦ δὲ διοικητοῦ φή-- 
σαντος, ὡς ἑἕχατὸν αἰτεῖται τάλαντα, καλῶς, ἔφῃ, ποιεῖ, 

γγνώσχων, ὅτι φίλον ἔχει καὶ δυνάμενον τηλικαῦτα Óu— 

ρεῖσϑαι καὶ βουλόμενον. 
^" αν. 5 »" , 

* Αὐτῷ "ὃ ἐπιϑυμιῶντε τοῖς ϑεοῖς ἀφειδὼς καὶ πολλα-- 

χις ἐπιδραττομένῳ τοῦ λιβανωτοῦ, παρὼν “εωνίδας ὁ παι-- 
E ^ , 

δαγωγὺς, οὕτως, εἶπεν, ὦ παῖ, δαψιλῶς ἐπιϑυμίασεις, 
e - , ὅταν τῆς λιβανωτοφόρου χρατήσῃς" ὡς οὖν ἐχράτησεν, 
y , , ἔπεμψεν ἐπιστολὴν πρὸς αὐτόν" ἀπέσταλκα σοι τάλαντα 
λιβανωτοῦ καὶ κασίας, ἵνα μηκέτι μικρολογῇ πρὸς τοὺς 
ϑεοὺς, εἰδὼς, ὅτι καὶ τῆς ἀρωματοφόρου κρατοῦμεν. 

Ὁ avrog 19 παρακαλούμενος ὑπὸ τῶν φίλων νυχτὸς 

ἐτιϑέσϑαι τοῖς πολεμίοις εἶπεν, οὐ βασιλικὸν ἔστι κλέ-- 

πιεῖν τὴν νίκην. 
€ ^ "»“οὋ7 Ὁ αὐτὸς ?? ἐρωτηϑεὶς, τίνα μᾶλλον ποϑεῖ, τὸν πατέρα 

! b θιμππον, 7 “Ἀριστοτέλην ^ τὸν διδάσκαλον" τὸν διδα-- 
ὄχχλογ' ἔφη" ὁ μὲν γὰρ τοῦ γενέσθαι, ὁ δὲ τοῦ καλῶς 
"veo dat αἴπιος. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε, τῆς αὐτῆς ἁμαρτίας εἶναι, τὸ διδόναι, 

ἷς μὴ δεῖ, καὶ τὸ μὴ διδόναι, οἷς δεῖ. 

Ὁ αὐτὸς ϑεασαμενὸς τινὰ ὁμώνυμον αὐτῷ δειλὸν ὅγ-- 
tt » ͵ 2 Y 22 Y t ὙᾺ Ν ! 

; ἔφη, γεαγίσχε, 7) vovvoua ?* αλλαξον, ἢ τὸν τρύπον. 

16) Plut. Vit. Alex. c. 4. 20) Plut. Vit. Al. c. 8. Cfr. 
17) Plut. Apophth. Theon. Progymn. c. 5. 
18) Plut. Apophth. et Vit. 

Mex. e. 55. 21) Impress. ᾿Δριστοτέλη. 

19) Plut. Vit. Al. c. 51. — | 922) Impress. τὸ ὄνομα. 
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Ὁ αὐτὸς và» Ἰνδῶν τὸν ἄριστον δοχοῦντα xol λεγὼ 
* , SN De Ν 24 2 AA 2 " 

μενον διὰ δακτυλίου τὸν ὀΐστον “4 ἀφιέναι, ἐκέλευσεν ἐπι 
, , e 

δείξασϑαι, καὶ μὴ βουλόμενον ὀργισϑεὶς ἀνελεῖν πιροσές 
t E 4 δὲ 2 , € ἐλ * 

ταξεν. ἔπει 06 aztayousvog 0 avOQuroc, &Aeys πρὸς τὸ 
* ^ LEY 

ἄγοντας, Ott πολὺς χρόνος ἐστὶν, ἀφ᾽ ov ἐπὶ χεῖρας 05 
οὐκ ἔλαβον, καὶ τὸ ἀποτυχεῖν ἐφοβύήϑην, ταῦτα ἀκούσας 

L| e 

“Ἀλέξανδρος ἐθαύμασε "καὶ ἀπέλυσε μετὰ δώρων αὐτὸν 

ὅτι μᾶλλον ἀποϑανεῖν ὑπέμεινεν, ἢ τῆς δόξης ἀνάξιος 

φανῆναι. 
^ ? ’ . «Αὐτοῦ ἐξιόντος ἐπὶ τὸν πόλεμον, ᾿Αριστοτέλης ἔφη, 

e , περίμεινον τὸ τέλειον τῆς ἡλικίας καὶ τότε πολέμει" ὃ δὲ, 
φοβοῦμαι, εἶπε, μὴ περιμένων τὸ τέλειον τῆς ἡλιχίας 

τὴν τῆς γεότηζος τόλμαν ἀπολέσω. | 

Ὁ αὐτὸς ἰδὼν “ιογένην 25 κοιμώμενον éy πίϑῳ, : ELS 
mi9e μεστὲ φρενῶν" ὃ δὲ φιλόσοφος ἀναστὰς ἔφη, ὦ βα- 
σιλεῦ μέγιστε" 

23) Plut. p. 105. τῶν δὲ T»- 
δῶν τὸν ἄριστα τοξεύειν δοκοῦν-- 
τα. Laur. et impr. τὸν ἄριστα 
δοκοῦντα SIDe ro! Seyei. 

24) Mosc. et impr. ioróv. 
In impresso exemplari Dres- 
densi ad marg. adscriptum est 
διστόν. lta Laur. et Plut. Ea- 
dem permutatio in Paus. I. 49. 
5. τέλος δὲ ἀναλωϑῆναι αὐτοὶς 
τοὺς διστούς. Cod. Vindob. LI. 

ἱστούς. IV. 5. 9. ἔπη τῶν Ὁμή- 

ρον καταλέγουσιν, ἐν οἷς τὸν 
Maoydova ó Νέστωρ τῷ ὀϊστῷ 
βεβλημένον περιέπων ἐστὶν εὖ- 
γοϊκῶς. Angel. LOTO. De 

dictione: διὰ δαχτυλίου τὸν 0i- 
στὸν ἀφιέναι vide Wyttenb. ad 
Julian. Or. I. p. 71. C. Rem 
tangit Joannes Sicel. in Com- 
mentar. inedito ad Hermog. 
περὶ ἰδεῶν: ὅ δὲ κατὰ μέρος 
ἔχων ἐπιστημόνως καὶ ἐμβατεύ--: 
ων μετὰ λόγου ταῖς ϑεωρίαις, 

ὃ ἄν βούληται, λογισμῷ καὶ 
τέχνη ποιεῖ καὶ καϑαπερ ὁ ἐπ᾿ 

᾿Αλεξάνδρου toS0t 9s Ἰνδὸς, καὶ 
μὴν xal ᾿Οδυσοεύς᾽ καὶ οὐκ ἄν 
ἐκπεσεῖται τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ 

πρέποντος, χἄν εἰς μικρόν n 
δεήσοε xoi στενὸν τὴν ἐπιστή- 
μὴν ἐνδείξασϑαι, τὴν ἐκ μελέτης 
καὶ ἀσκήσεως ἀληϑοῦς ἐγγινομὲ- 

ΔΜ αὐτῷ ibid. inferius. Οὐχ 

οὕτως ὃ ἐπιστήμων, ἀλλὰ καὶ 

ἔννυιαν καὶ λέξιν χαὶ μέϑοδον 

πάντα τὰ ἐπειςρέοντα τῷ YO διὰ 

τὴν πολυμάϑειαν ἐξετάζει, P 
ἔχαστον ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς, "' 
ἔστιν ἁρμόδιον σεροσώποις "7 
πράγμασι, »"ατάλλήλως συναρμό- 

(ec. καὶ ἐφαρμόξει, καὶ οὐκ ἀν 

ποτε κύριος ὧν ἑαυτοῦ ἀνοίκειον 

φήσειε, κἂν εἷς τὸν ἔσχατον 
ἀφίκοιτο κίνδυνον, ὥσπες οὐ 
ὁ MapgÓvaiog ἐκεῖνος τὸν ὀϊστὸν 

Ἀλεξάνδρου βιάζοντος. 
25) Laur. Ζ)ιογένην ἰδὼν. 
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Θέλω τύχης σταλαγμὸν ἢ φρενῶν πίϑον, 
"He μὴ παρούσης δυστυχοῦσιν “5 αἱ φρένες. 

Ὁ αὐτὸς παραχαλούμενος ὑπὸ τῶν φίλων τεχνοποιῆς- 
cw, ἔφη, μὴ ἀγωνιᾶτε, καταλείπω γὰρ ὑμῖν τέχνα τὰς 
ἐχ τῶν ἀγώνων μου νίκας. 

Ὁ αὐτὸς ", ἐπεὶ “Ἀντίπατρος αὐτῷ πολλὰ κατὰ τῆς 

μητρὺς ἔγραφεν, ἀγνοεῖς, ἔφη, ὦ ᾿Αντίπατρε, ὅτι μητρὺς 
ἕν δάκρυον, πολλῶν διαβολῶν ἐπιστολὰς ἀπαλείφει. 

Ὃ αὐτὸς ?? νοσήσας μακρὰν νόσον, ὡς ἀνέῤδωσεν, 

οὐδὲν, ipn, διατεθῆναι χεῖρον, ὑπέμνησε γὰρ ἡμᾶς ἡ 
γσος, μὴ μέγα φρονεῖν ϑνητοὺς ὄντας. 

Ὃ αὐτὸς τοῦ οἰνοχόου αὐτοῦ ἀπολέσαντος φιάλην 
16i, καὶ διὰ τοῦτο φοβουμένου, μαϑὼν τοῦτο, προσχαλε-- 
σάμενος εἶπε, ϑάρσει, ὦ παῖ, ὅπου γὰρ ἂν εἴη, ἡμετέρα ἐστίν. 

Τοῦ Ἐέρξου 49 προρταάξαντεος πολλοὺς εἰς Δελφοὺς 
ἰἐναὶ xol τὸ τέμενος ἐμπρῆσαι καὶ và ἀναϑήματα συλῆ-- 
σαι 9, οἱ μὲν πεμφϑέντες παραδόξων ὄμβρων γενομένων. 
xul μεγάλων κεραυνῶν πεσόντων £x τοῦ περιέχοντος διε-- ὦ 
φϑαρησαν συχνοί᾽ οἵ δὲ Δελφοὶ τρόπαιον ἔστησαν παρὰ 
τὸ τῆς παράνης ?* .Αϑηνᾶς ἱερὸν, ἐν 9 ταῦτα ἐνέγραψαν" 
νᾶμα ᾿“2λεξανδρου ?* πολέμου καὶ μάρτυρα νίκας 

Δελφοί με στᾶσαν Ζανὶ χαριζόμενοι. 
Σὺν φοίβῳ πτολέπορϑον ἀπωσάμενοι στίχα ήδων 

Καὶ χαλκοστέφανον ῥυσάμενοι τέμενος. 

Ἐ Ὁ αὐτὸς 33 πυϑόμενος ὑπὸ τίνος λοιδορεῖσϑαι, 

βασιλικὸν, ἐφη, εὖ ποιοῦντα κακῶς ἀκούειν. 
Ὀλυμπιὰς 7) μήτηρ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν ἐλεγε, xgeia— 

Om γέγονας ἢ μητρὶ συνέφερεν" ἐπὶ κακῷ δηλονότι τὸν 

26) Impress. δυστο χοῦσιν. 50) Mosc. συλλῆσαι. 
21) Plut. Vit. Al. c. 59. 51) Mihi quidem epithetum 
28) Stob. T. 21. 4s. Mose. hoc aliunde non constat. 

52) Mosc. Μινᾶμ᾽ ᾿4λεξάν-- 
ei impr. διατεϑεῖναι. Laur. dio- ) i u$ δροιο. ME 
"eran. 55) Plut. Ápophth. et Vit., 
29) Abest a Laur. Al. e. 4t. 

15 
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ἄριστον ἔτεκον ἄριστον, xol δύστηνον, λαβοῦσα touc à 
τοῦ ὦμοι δυσαριστοτόχεια. 

* “Ὁ. αὐτὸς ?* τὴν ἄνυδρον ὁδεύων, αὐτὸς τε ὑπὸ δ» 
ψους ἐπόνει xol οἱ Μακεδόνες" οἱ δὲ κατάσκοποι τῆς 
χώρας ἐν κοίλῃ πέτρᾳ μικρὸν ὑδάτιον εὑρόντες, τοῦτο 
βαλόντες ἐπὶ κράνος, ᾿Αλεξάνδρῳ κομίζουσιν᾽ ὃ δὲ τῇ 

στρατιᾷ δείξας, ὡς εὐθυμεῖν χρὴ φανέντος ὕδατος, αὐ- 
τὸς μὴ πιὼν ἐξέχεε τὸ κρᾶνος πάντων ὁρώντων᾽ οἱ δὲ 
ἹΜακεδόνες ἀλαλάξαντες, ἐχέλευον αὐτὸν ἡγεῖσϑαι τῆς. 

ὁδοῦ, πρὸς τὸ δίψος ἐὐρώστως ἀντέχοντες διὰ τὴν τοῦ 
βασιλέως ἐγκράτειαν. 

* Ὃ αὐτὸς πολεμῶν προσέτασσε τοῖς στρατιώταις, 

ξυρεῖν τὰ τῶν ἸΠαχεδόνων γένεια, ἵνα μὴ παρέχοιεν πρὸ- 
χειρον λαβὴν τοῖς ἐναντίοις. 

* 'O αὐτὸς 55 τοξεύματι πληγεὶς εἰς τὸ σκέλος, ὡς 
πολλρὶ συνέδραμον τῶν πολλάκις εἰωθότων αὐτὸν ϑεὶν 
προσαγορεύειν, διαχυϑεὶς τῷ προσώπῳ, τουτὶ μὲν αἷμα, 
εἶπεν, ὡς ὁρᾶτε, καὶ οὐκ 

' χὼρ, οἷός περ τε ῥέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν. | 
* 'O αὐτὸς Ὁμήρου εἰπόντος, τρήρωνες ταὶ τ᾽ ἐμ- 

βοοσίην At πατρὶ φέρουσι, διὰ τὸ δοκεῖν, ἔλεγε, τοὺς 
ϑεοὺς φιλοσόφους καὶ ἡδονῆς μείξους, ἀναϑεῖναι τὸν 
ποιητὴν τὴν ἐκείνων τροφὴν τῷ ἀσϑενεστάτῳ καὶ τρυφὲ- 

ρωτάτῳ boo, ὑφ᾽ οὗ βραχύ τι ἂν παραχομίξζοιτο. dn 
δὲ Zia μὲν νομίζουσι τὸν ἥλιον, ἀκολούϑως τῷ Πλάτων, 
ὃς ἐν Φαίδρῳ φησὶν, ὃ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς, ὃς 
ἔστιν ὁ ἥλιος, πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων, ἀμβροσίαν δὲ τὰς 
ἀτμίδας, αἷς ὁ ἥλιος τρέφεται" καϑὰ δὸ ξάξει χαὶ Δημὸ- 

«Qurog* δῆλον δὲ, ὡς καὶ ἐκ ϑαλαττης τοιαύτῃ ἀνιμωμένη 

τροφὴ ἅμα φέρεται" καὶ -πφιστοτέλης δὲ ἀλληγοριχῶς 
εἶπε, δηλοῦν “Ὅμηρον ἐξ ἀναϑυμιάσεως τρέφεσϑαι τοὶς 

51) Plut. Al. c. 52». 55) Plut. Apophth εἰ Vit. 

- Al. c. ^g. 
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Meg, ἦτοε τὰ ἄνω: σώματα ἄνω πόρον: ζῶον παραλᾶ-- 
βύντα εἰς ἔνδειξιν τῆς τοιαύτης τροφῆς. TO δὲ ἀφαὶ--- 
ρεῖσϑαΐ τε ὑπὸ τῆς πέτρας δηλοῦν ἔφη, ὡς καὶ 5» γῇ ἕλ-- 
xi ἐκ τῆς: τοιαύτης ἀναϑυμιάσεως. ᾿Αλέξανδρος. δὲ ὅ 

Πάριος ἱστορεῖ, τὸν “Ὅμηρον υἱὸν «Αἰγυπτίων, Ζημαγόρου 
χαὶ ἴϑρας, τροφὸν: dà αὐτοῦ προφῆτίν τινα ϑυγατέραω 

Ὥγου, ἱερέως Ἴσιδος, ὃς ἐκ. τῶν: μαστῶν μέλε ἡδῦσαί, vut 

εἰς τὸ στόμα τοῦ παιδίου, καὶ τὸ βρέφος ἐν νυχτὶ φωνὰρ 

inta προέσϑαι., χελιδόνος ..ταῶνος, περιστερᾶς, κορώνη je 

πέρθιπος, πορφυρίωνος, Vagos, ἀηδόνος, χοτεύφου" εὑ-- 
ρεϑῆναί τε τὸ. παιδίον μετὰ περιστερῶν ἐννέα «ταῖζον' éni 
τῆς ximo" εὐωχουμένην δὲ παρὰ τοῖς τοῦ παιδὸς γο-- 
*U τὴν Σιβύλλαν. ἐμμανῇ γενομένην, ἔπη oyeduacot, ὧν 
ἡ ἀρχὴ,: Δαμαγόρᾳ ποζυνίκην, ἐν οἷς καὶ μεγακλδῆ. wed 
στεφαγίτην αὐτὸν προσεῖπον, καὶ ναὸν χτίσαι . κελεῦσαι 
ὠνέα πελειάδων, ἐδήλου δὲ τὰς ἸΠούσας" τὸν δὲ καὶ τοῦτο: 

ποιῆσαι, καὶ τῷ παιδὶ ἀνδρωϑέντει ἐξειπεῖν τὸ πρᾶγμα, wed. 
τὸν ποιητὴν οὕτω σεμνῦναι τὰ ζῶα, οἷς βρέφος ἂν ayyé— 
Tube, καὶ πονῆσαι αὐτὰ τῷ Zhi τὴν ἀμβροσίαν “κομίζειν. 

᾿ἄλλοι. δἐ φασι, τὸν “Ὅμηρον, αἰνιττόμενον, cg τῶν 
Πηλιαδων ἐξ ἁρωμένων ὅμως ὁ ἀριϑμὸς. αὐτῶν oux ιἀπθλ-: 
lei, ἑπτὰ οὖν οὖσαι φαίνονταν ἐξ τοῖς éxsi, τῆς μιᾶς 

(t τὸ καὶ ἄλλως ἀμυδρὸν τοῦ ἀστρώου ἀφανιζομέἕνης 
ὑπὸ τῶν πετρῶν: ὡς δὲ ἡμεῖς, φασὶ, πελειάδων ἐπιτελ--- 
λουσῶν ἀρχύμεϑα ϑερίζειν, οὕτω καὶ ϑεοὶ τῆν. ἀμβροσίαν. 
χυμίζουσιγν. | 

. * ᾿Αλεξάνδρου πρὲς Ὑρκανίαν ἐπανελϑόντος, ἧκε. soos. 
τὸν ἡ βασίλισσα τῶν ᾿Αμαζόνων, ὄνομα Θᾶληστριρ, 
μετὰ τριακοσίων ᾿Αμαζονίδων κεκοσμημένων πολεμικοῖς 

ἅπλοις, βασιλεύουσα τῆς μεταξὺ τοῦ Φασιᾷος καὶ Org - 
μωδογτος χώρας" ἦν δὲ τῷ ve κάλλει καὶ τῇ τοῦ σώμα-- 
τὸς boum διαφέρουσα" τοῦ δὲ βασιλέως ϑαυμάζοντος τὸ τα 
παράδοξον τῆς παρουσίας, καὶ τὸ ἀξίωμα τῶν γυναικῶν, 

XU) τὴν Θύληστριν égouévov, τίψα χρείαν ἐχουσὰ πεαξε-- 

᾿ 15 Ἐ 
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στιν, ἀπεφαίνετο, παιδοποιΐας Efexey" ἐχεῖνον γὰρ τῶν 
ἁπάντων ἀνδρῶν διὰ τὰς πράξεις ἄριστον ὑπάρχειν᾽ αὐ-- 

τὴν δὲ τῶν γυναικῶν αλχῇ τε καὶ ἀνδρείᾳ διαφέρειν" εἰ- 
κὺς οὖν τὸν γεννώμενον ἐκ δυοῖν γονέων πρωτευόντων 

ὑπερέξειν ἀρετῇ τῶν ἄλλων ἀνϑρωπων" xal πέῤρας ojo 
ὁ βασιλεὺς, καὶ προρδεξάμενος τὴν ἔντευξιν αὑτῆς καὶ 

συμπτεριενεχϑεὶς ἡμέρας Jh Tuo τὲ ἀξιολόγοις δωροις, 
ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν οἰκίαν. 

,*/0 αὐτὸς 36 δέχα λαβὼν Ἐ Ἰνδῶν γυμνοσοφιστάς, Totg 
δοκοῦντὰς ἀρίστους εἶναι καὶ βραχυλογωτάτους, πφοβλη-- 

ματα: αὑτοῖς προὔϑηκε, τὸν μὴ ἀποκρενάμενον εὐστόχως. 

ἀνελεῖν ἀπειλήσας, ἕνᾳ τὸν πρεσβύτερον αὐτῶν ἐπιχρίνειν 

χκδλεύσας. 'Q μὲν οὖν πρῶτος ἐξετασϑεὶς, πότερον οἴεται, 

τοὺς δῶντας εἶναι πλείονας à ἢ τοὺς τεϑνεῶτας; τοὺς ζῶν- 

τας, ἔφη, οὐ γὰρ εἶναι τοὺς τεϑνεῶτας. 'O δεύτερος à 
σᾳότερον τὴν γῆν ἢ τὴν ϑάλασσαν μείζονα ϑηρία τρέφειν, 
τὴν γῆν, ἔφη, ταύτης γὰρ μέρος εἶναι τὴν ϑάλασσαν. Ὁ 
δὲ τρίτος ἀνακριγόμενος τίνι λογισμῷ τὸν Σαββᾶ ἀπέ- 
στησαν. ἄρχοντα αὐτῶν ὄντα, ἀπεκχρίϑη, καλῶς “ζῇν βου- 

λόμδνγοι αὐτὸν ἢ κακῶς ἀποϑανεῖν. Ὃ δὲ πέμτοτος ἐρώ-᾿ 

τηϑεὶς., πάτερον οἴηται τὴν ἡμέραν προτέραν ἢ τὴν νύχτα, 

γέ γδνέναι; ; re», ἡμέρα μία, τῶν γὰρ ἀπόρων ἐρωτήσεων 
«von καὶ τὰς. ἀποκρίσεις ἀπόρους "εἶναι. Ὃ δὲ ἕκτος, 
ariogróels πῶς ἂν τις φιληϑείη μάλιστα, ἂν χρατιστο; 
ὧν, ἔφη, ir φοβερὸς εἴη. Ὃ δὲ ἕβδομος ἐρωτηϑεὶς, as 

ὧν τις ἐξ ἀνϑριύπων 7ένοιτο 9e0g: εἰ πράξειεν εἶπεν, 6 

πρᾶξαι ἄνθρωπον μὴ δυνατόν «ἐστιν. ιὋὋ δὲ ὑγδοος ἔρος, 
τηϑεὶς, τί ἰσχυρότερον, ζωῇ ἢ ϑάνατος, ζωὴ, 89r, ἴτ᾽ 
σαῦτα χακὰ φέρουσα. Ὃ δὲ ἔννατος, ἐξετασϑεὶς, μέχϑι | 

τίνος dvo gui καλῶς ἔχει ζῇν, μέχρις οὔ, ἔφη, τεϑυώ- 
£L . μὴ νομίςῃ τοῦ ζῇν «ἄμεινον: Ἱκελεύίσαντος δὲ τοῦ. 

4 

τῷ Plui. AL c. θῇ. Cfr. Boissón. Ánecd. vob lp m 

t 

^ 
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᾿Διεξανδρου xol τὸν δέχατον εἰπεῖν τι, δικαστὴς γὰρ ἦν, 
Ü » € 1] - Y . “ 2 Li , 

ἕτερος ἔφη ἑτέρου χεῖρον, εἶπε" τοῦ δὲ «λεξανδρου gr— 
ὕαντος, οὐχοῦν καὶ σὺ πρῶτος ἀποϑανῇ τοιαῦτα χρίνων, 
xai πῶς, εἶπε, βασιλεῦ, ἀληϑὴς εἴης, φήσας πρῶτον ἀπο-- 
χτεῖναι, τὸν πρῶτον ἀποχρινόμενον κάκιστα. 

“4λχμαίωνος. 

᾿Δλχμαίων * Πυρίϑου Κροτωνιάτης τὴν ψυχὴν. ἀϑά-- 

γατὸν ἔφῃ καὶ κινείαϑαι αὐτὴν συνεχές, ὡς τὸν Ἡλιον. 

ἐξιδος-. . ι 

᾿ἅλεξις 5, ὁ τῶν κωμῳδιῶν ποιητὴς, ἐπειδή τις αὐτὸν 
orta πρεσβύτην ἑώρα μόλις : πορευόμενον, καὶ ἠρώτα, TL 
ποιεῖς, ἔφη κατὰ σχολὴν ἀποϑνήσκω. 

* Ὃ αὐτὸς εἶπε. 

Τὰς ἡδονὰς συλλέγειν τὸν σώφρωνα. 
Τρεῖς δ᾽ εἶσιν, αἵγε τὴν δύναμιν κεχτημέναι, 
Τὴν ὡς ἀληθῶς συντελοῦσαν τῷ βίῳ, 
Τὸ πιεῖν, τὸ φαγεῖν, τὸ τῆς ᾿᾿Αφροδίτης τυγχάνειν, 
Τὰ δ᾽ ἄλλα προςϑηῆκας ἅπαντα χρὴ καλεῖν. 

* Ὃ αὐτὸς εἶπεν 3 

Οὐχ ἔστι παιδαγωγὸς ἀνθρώποις ἄρα 

Ἔρωτος οὐδεὶς ἄλλος ἐπιμελέστεφος, 

Εἶτ᾽ οὐ μεγιστός ἐστι τῶν ϑεῶν ἔρως, 
Καὶ τιμεώτατόν γε τῶν πάντων πολὺ; 

Οὐδεὶς γὰρ ovrog ἐστὶ φειδωλὸς σφόδρα 

"bouis, οὐδ᾽ οὕτως ἀκριβὴς τοὺς. τρόπους, 

Ὃς οὐχὶ τούτῳ μερίδα τῷ ϑεῷ γέμει. 

1) Diog. Laért. VIIL segm.| 2) Stob. T. 446. A7. ie τῶν 
M. fine. Ab impr. et Laur. [ ̓Δριστοτέλους χρειῶν. 
"men hoc abest. — 5) Stob. T. 65. 135. 



* Ὁ αὐτὸς εἶπε“. 

Τοιοῦτο τὸ τῆν ἔστιν, ὥσπερ οἵ χύβαι, 

. Οὐ ταὐτ᾽ ἀεὶ πίπτουσιν" οὐδὲ τῷ βίῳ 
095 8 , - el ΟΝ Ἶ, »» 

Ταυτὸν διαμένει σχῆμα" μεταβολὰς Ó ἔχει. 

EMEN 
* Ὁ αὐτὸς eire 5. 

Kv εὐτυχῇ τις, ὡς ἔοικε, προςδοκᾷν 
à . ^t ^ [] ἢ , 4 EHE n 

Val τι δεῖ, xol μητι ποιστεύειν τὔχῃ.. A 
^4 

* 'O αὐτὸς εἶπε. 

Τὼν μετρίων αἵ usiGovsg λύπαι 
Ποιοῦσι τοῦ φρονεῖν. μετάστασιν.. 

ἘῸ αὐτὸς εἶπεν “ 

Οὐχ ἐσϑ᾽ ὕπως ἐχουσιν el τύχαι φρένας" 

Οὐδεὶς γὰρ ἂν τοιοῦτος ἤτύχει ποτέ. 
hs 

'"udordog 
»^ a. M. ^ '"* 4 . 
-ucgig *, ὁ τῶν «Αἰγυπτίων βασιλεὺς φίλῳ ἀποβα- 

! . εν J ER * 2 0 ^ 5e! 

λοντι υἱὸν γράφων παραμυϑητίκον εἶπεν, εἰ Or& ουδέπω. 
* ? ! - , 5 “ 

ἣν οὐκ ἕλυπου, μηδὲ νῦν, Ort οὐχέτι ἔσει 2, λυπηϑῆς. . | 
"Auecig Πολυχκράτει ὧδε λέγει 3* ἡδὺ μὲν πυνϑανε- 

σϑαι ἄνδρα φίλον. καὶ ξεῖνον εὖ πρήσσοντα: ἐμοὶ δὲ αἱ 
σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσιν, ἐπισταμένῳ 10 

Θεῖον, ὡς ἔστι φϑονερὸν. Καίχως βούλομαι καὶ QUTOS | 

. xai τῶν ἂν κήδομαι, τὸ μὲν Tt εὐτυχέειν, τῶν "gr y nara, | 

τὸ δὲ 1 προρπταίειν, χαὶ οὕτω. διαφέρειν τὸν αἰῶνα ἐναλλὰξ 

πρήσσων; ἢ εὐτυχέειν τὰ παντα᾽ οὐδένα γάρ κω λόγῳ 

Ἂ 

4) Stob. T. 100. 4. | 4) Stob. T. 424. 52. | 

5) Stob. T.1105. 37. 2) Mosc. ἔσται. ^ Laur. μηδὲ, 

! γῦν λυπηϑῆς. ὅτε οὐκ ἔστιν. 

8) Stoh. T.'99. 28. 3) Stob. T. 112. 15. “Προδύ- 
7) Stob. T. .107. ἃ. “του ἑστορίας τρίτης. 
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εἶδα ἀκούσας, ὅστις sig τέλος οὐ καχῶς δτελεύτησε προύᾷ--" 
ῥιζος, εὐτυχέων τὰ πάντα. 

"ΑΜ ναξιμένης 
a ^ ϑ e ο΄ 

ἔλεγε, τοῖς ἀστείοις πρεσβύταις, ὅσον ali κατὰ τὸ σῶμα 
ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον oL περὶ τοὺς Aoyovg 
) , ? 

ἐπιϑυμίαι πάλιν αὔξονται. 

᾿ναξάρχου. 
᾿Δνάξαρχος “ ᾿Αβδηρίτης ἐν ξυμποσίῳ τοῦ ᾿Αλεξαγ-- 

dgov ἐρωτήσαντος αὐτὸν, τέ ἄρα δοκεῖ τὸ δεῖπνον, üypm, 
ὠ βασιλεῦ, πάντα πολυτελῶς" ἔδει δὲ λοιπὸν κεφαλὴν 

σατράπου τινὸς παρατεϑεῖσθαι, ἀποῤῥίπτων πρὸς τὰν 
Μιχοχρέοντα ὃ δὲ μνησικακήσας μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ 
βασιλέως, ὅτι πλέων ἀκουσίως προσηνέχϑη τῇ Κύπρῳ. ὃ 
4niagyog ; αυλλαβὼν αὐτὸ», καὶ εἰς ὕλμον βαλῶν, &x£— 

lvo τύπτεσϑαι σιδηροῖς ὑπέροις" τὸν δὲ, ov φροντί-- 
σαντα τῆς τιμωρίας εἰπεῖν, ἐχεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον, 
πιίσσε, πτίσσε 5 τὸν ̓ Αναξάρχου ϑύλακον, "dvaSogxov οὐ 

πληττεις" χελεύσαντος δὲ τοῦ Νικοκρέοντος καὶ τὴν γλῶτταν 
αὐτοῦ ἐτμηϑῆναι, λόγος, ἀποτραγόντα προςπτύσαι αὑτῷ. 

M»*sayópov. 

“Φνταγόρας, ἐπεὶ ἀνεγίνωσχε παρὰ Βοιωτοῖς τὸ τῆς 

θγβαῖδος σύγγραμμα, καὶ οὐδεὶς ὑπεσημαίνετο, κλείσας 

4) Diog. Laért. IX. segm. 58. To »λέος οὐκ ἀλέγιζεν᾽ ὃ δ᾽ δλ- 
ου χεῖρας ἔχοντος 

Κυπτόμενος y 8j δ βόα. πτίσσετε 

τὸν σύλακον: 
Ais σὺ καὶ Ónvaia, Ῥιλάγριε, 

σώματι κάμνων, 
“Ιχπτομένῳ ψυχὴν αἷὲν ἄ- 

πληκτὸον ἔχεις. 
In proverbium abiit apoph- 

"Eariy "Enixrjroi μέγα κλέος | thegma usu tritissimum, vide: 
| ἐν προτέροισιν, infra sub litt. πῦ πτίώσε. 8γ1- 

Ἐστὶν ᾿Αναξάρχον᾽ ὧν ὃ μὲν | burg. et.Potter. ad Clem. strom. 

ἀγνόμενος, IV. 8. p. 589. 

5) Mosc. πτύξαι. πτύσαι, lit- 
lerae t $ inscriptum c. Matth. 
aur, et impr. πτύσαι, πτύσαι. 

M rem cfr. Epigramma i in Mu- 
Tatorii ÀAnecd. Graec. P. 180. 
εἰς Φιλάγριον καὶ πρὸς ὕπομο- 
γὴν, 

Ν 
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τὸ βιβλίον, δικαίως, εἶπε, καλεῖσϑε Βοιωτοί" βοῶν γὰρ 
ὦτα ἔχετε. 

? 
Ἀναξαγόρου. 

᾿Αναξαγόρας * Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος, δύο ἔλεγε 
διδασκαλίας εἶναι ϑανάτου, τὸν ve πρὸ τοῦ γενέσϑαι 
χρόνον, καὶ τὸν ὕπνον. 

Ὁ αὐτός ^ πρῶτος τῇ ὕλῃ νοῦν ἐπέατησεν, ἀρξαμε- 
yog οὕτω τοῦ συγγράμματος, 0 ἐστιν ἡδέως καὶ μεγαλο- 
qoóvoc ἡρμηνευμένον ?, πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ, εἶτα 

- ) * “ν΄ f * e ? ! . , 
vovg ἔλϑων αὐτὰ διεκόσμησε, παρὸ καὶ γοῦς ἐκληϑη᾽ xoi 
φησι περὶ αὐτοῦ Τίμων ἐν τοῖς σίλλοις οὕτω" 

Καί που “Αναξαγόρην φασ᾽ ἔμμεναι ἄλκιμον 1, Tien “, 
Νοῦν, ὅτι δὴ νύος αὐτῷ, ὃς ἐξαπίνης ἐπαγείρας 
Πάντα συνεσφήκωσεν ὁμοῦ τεταραγμένα πρόσϑεν. 

€ 2*5 £5 * N » ! 44) ' wv 
O0 αὐτος προς τὸν εἰπόντα, οὐδὲν GOL μέλλει τῆς τῆς 

πατρίδος, ἔφη, ἐμοὶ γὰρ καὶ σφόδρα μέλλει. δείξας τὸν 

, οὐρανόν. 
Αὐτόν φασι δ᾽ προειπεῖν τὴν περὶ iyOg ποταμοὶς 

γενομένην τοῦ λίϑου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πε- 
σεῖσϑαι, ὅϑεν καὶ Εὐριπίδην, μαϑητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυ- 

, D ? e * et 2 Ded ! 

σέαν βῶλον εἰπεῖν τὸν ἡλιον ἐν τῷ Φαέϑοντι. 
ε Ν 3 M * » ! 2 ^ 5 ' 00 
O αὑτὸς πρὸς τὸν δίποντα, εἰ τὰ EV “Ἰαμψαχῳ 9 

ἔσται ποτὲ ϑαλαττα , ἔφη, ἔαν γε 9 ὃ χρόνος μὴ vno- 
λείπῃ. | ' 

Ὃ αὐτὸς ? πρὸς τὸν εἰπόντα, ἐστερήϑης * 49d 

οὐμενοῦν, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι ἐμοῦ. , 
i 

. 4) Stob. 420. f9. ἐξαπένης ἐπεγείρας. Pro φὴς Lavr. 

Diog. Laért. II. . g. | €t impr. φάς. 
2) log; «Ber segm. 6 5) Diog. segm. 7. 
,8) Impr. ἡρμημιένον. 6) Segm. 10. Laur. φασὶν αὐτόν. 
ἃ) Codd. et impr. corruptos| 7) Segm. 10. 

exhibent hós versus. ποῦ Lfve-| 8) ye Mosc. om., recepi eX 
ξαγόρην φὴς ἔμμιεναι ἄλκιμον ἧ-- | Laur. et impr. 
Qurovy ότι δὴ γόος αὐτῶ, ὡς: .9) Segm. 40. 

l 
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Ὁ αὐτὸς *9 ἐρωτηϑεὶς, εἰς τί γεγένηται, εἰς ϑεω-- 
ἔφη, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ οὐρανοῦ. ΄-- 

5 
"1 

. , 

"V4»vuvuyovov" 

᾿Ανείγονος πρὸς τινα μαχαρίζουσαν αὐτὸν γραῦν, εἰ 
ἤδεις, ὦ μῆτερ, ἔφη, ὕσων καχῶν ἐστι μεστὸν τουτὶ τὸ 
ὗακος, δείξας τὸ διάδημα, ovx ἂν ἐπὶ κοπρίας αὐτὸ κεί-- 
Iievoy ἐβαάστασας. 

᾿Πναχάρσεδος. 

᾿Ανάχαρσιρ 1 ὁ [yovoov Σκύϑης ἐρωτηϑεὶς, πῶς 

οὐχ GV τις γένοιτο φιλοπότης, εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχεε 

τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνας, εἶπεν. 

Ὁ αὐτὸς 13. μαϑὼν τέτταρας δαχτύλους εἶναι τὸ πά-- 

qx τῆς νεὼς, τοσοῦτον, ἔφη, τοῦ ϑανάτου τοὺς πλέοντας 

ἀπέχειν. ι, ᾿ 

Ὁ αὐτὸς " τὸ ἔλαιον μανίας φάρμακον ἔλεγε διὰ «τὸ 
ἀλειφομένους τοὺς ἀϑλητὰς ἐπιμαίνεσϑαι ἀλλήλοις. 

Ὁ αὐτὸς "5 ϑαυμάζειν ἔλεγε, πῶς οἱ “Ἕλληνες ἀπα-- 
yootvovreg μὴ ψεύδεσθαι, ἐν ταῖς κα πηλείαις φανερῶς 

ψεύδονται. 

Ὁ αὐτὸς "5 ἔφη, γλώσσης, γαστρὸς, αἰδοίων κρατεῖν. 

Ὁ αὐτὸς "7 ἐρωτηϑεὶς τίνα τῶν πλοίων εἰσὶν ἀσφα--. 
λέστερα, igo τὰ νενεωλκημένα. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, διὰ τίνα αἰτίαν οἱ ἀνϑρωποι 
λυποῦνται πάντοτε, ἔφη, ὅτι "οὐ μόνον αὐτοὺς τὰ ἴδια 
χαχὰ λυπεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀλλότρια ἀγαϑά. 

10) Segm. 10. 15) Diog. segm. 105. 
41) Stob. T. 49. 20. ,15) Segm. 104. 
1?) 1n Diog. Laért. I. segm.| 15) Segm. 1014. / 

105. Stob. T. 18. 55. ᾿“γάχαρ- ͵ ̓ 16) Segm. 104. Laur. 4 νά- 
σις, For. ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἄν τις  χαρσις ἔφη. ' 
μὴ μεϑύυσχοιτο εἶ; φησὶν, ὅρη 17) Segin. 104. Apogr. D Dresd. 

τοὺς μεϑύογτας, οἷα ποιοῦσιν. et impr. γεωχείμενα praebet. 
* - | 14 
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Ὁ. αὐτὸς 18 ἐρωτηϑεὶς, πότεροι «τλείθυς εἰσὶν, οἱ 

ζῶντες, ἢ οἱ μεκροὶ, τοὺς οὖν πλέονας 15, ud ποῦ τί: 

ϑης. 

Ὃ αὐτὸς ?? ὀνειδιξόμενος ὑπὸ Mero, ὅτε Xoxv- 

ϑης ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ὄγδιδος, εἶπεν, ἢ πατρὶς. σὺ δὲ 

τῆς πατρίδος. | 

Ὃ αὐτὸς 5" ἐρωτηϑεὶς, ví ἐστιν ἐν ἀνθρώποες ἀχα-- 

ϑόν ve καὶ φαῦλον, γλῶσσα, ἔφη. EE 
Ὃ αὐτὸς ?* ἔλεγε, κρεῖττον ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ 

ἄξιον, Z πολλοὺς μηδενὸς ἀξίους. : i 
0 αὐτὸς 45 τὴν ἀγορὰν εὑρισμένον ἔφῃ φσόττον εἰς τὸ 

ἀλλήλους ἀπατᾷν καὶ πλεονεκτεῖν. 

Ὅ αὐτὸς ^^ ὑπὸ μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισϑεὶς 
ἔφη, μειράκιον, ἐὰν νέος ὧν, τὸν οἶνον μὴ φέρῃς, γέρων 
γενόμενος ὕδωρ οἴσεις, 

Εὑρε “5 δ᾽ ἐς βίον ἄγκυραν xal κεραμεικὸν. τροχόν. 
Φασί 35 ποτε τοῦτον κοιμώμενον κατέχειν τῇ͵ μὲν δε- 

ξιᾷ τὸ στόμα, τῇ 
4 

N 

xt γτεσϑὲ 

᾿Αντισϑένους ᾿Αϑηναῖος , "rruo9éygg * 

^Y [od : , ^ 

δὲ λαιᾷ τὰ αἰδοῖα, αἰνιττόμενον, δεῖν 
.3 “Ὁ e , "e μὲν ἀμφοῖν, μεῖζον δὲ εἶναι γλωττης κρατεῖν 37, 

νοῦ ς. 
μὴ ὧν ἰϑα- 

γενὴς καὶ ὀνειδιζόμενος. εἶπε, καὶ ἡ μήτηρ τῶν ϑεῶν 

48) Segm. 104. Laur. πότε- 

Oy. 

19) Diog. Laért. πλέοντας. Is. 
Casaub. postquam conjecerat 
πλέονας, l. e. mortuos, in Ár- 
senium incidisse et conjectu- 
ram suam probatam invenisse 
se refert. 

. 20) Segm. 104. Stob. T. 96. 
46. responsum exhibet: . εν δῶστε, 
τῷ γένει, ἀλλ᾽ οὐ τῷ τρόπῳ. 

21) Segm. 105. 
22) Segm. 105. 
23) Segm. 105. 
24) Segm. 105. 

. ^ 

25) Segm. 105. De inven 
tione rotae figulinae vide prae- 
ter interpr. Diogenis Bach. ad 
Critiae fragm. p. 55. Schol. ad 
Pind. Olymp. XIII. 28. 

26) Clem. Strom. V. 8. F 

672. 10. in Laur. non est. 
27) Impress. addit: ἢ 7δο- 

νῆς. Inter apophthegmata Ce 
dicis Vat. CLI. legitur: 4ré- 

Xapetc ἔλεγεν, ὅταν ἐπαινώοίν μὲ 

πολλοὶ 2 τότε. νομίζω κηϑενὸς 
ἄξιος εἶναι, ὅταν δὲ ὀλίγοι, σπου-΄. 
δαῖον ἄνϑρωπον. 

4) Diog. Laért. VI. segm. 1: 

L4 
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θρυγία ἐστίν. Ἐδόκει γὰρ εἶναι Θρῴττης μητρός" ὅϑεν 
χαὶ &y Τανάγρᾳ κατὰ τὴν μάχην εὐδοχιμήσας, ἔδοκε λέ-- 
γεν Σωκράτει. , ὡς οὐκ ἂν £x δυοῖν. “Ἰϑηναίων οὕτως 53 

ἐγεγύγει γενναῖος. 
Ὅ αὐτὸς ᾿ πρῶτος τὸν λόγον ὡρίσατο. εἰπὼν,. λόγος" 

ἐστὶν ὁ τὸ, τί ἡ P ἢ, ἔστι, δηλῶν. 
Ὃ αὐτὸς ̂ πρὸς τὸ Ποντικὸν μειράκιον μέλλον φοι-- 

τὰν αὐτῷ, καὶ πυϑόμενον,. τίνων αὐτῷ δεῖ, φησὶ, βιβλα-- 
(iov xal νοῦ,. καὶ γραφείου 5 καὶ νοῦ, . καὶ πινακιδίου καὶ 
τοῦ" τὸν νοῦν παρεμφαίνων.. 

'O αὐτός 9 μυοὐμενός ποτε τὰ Ὀρφικὰ,. τοῦ ἱερέως 
εἰπόντος, ὅτε οἱ ταῦτα μυούμενοι πολλῶν ἀγαϑῶν ἐν 
Ado μετέχουοι" τί οὖν, ἔφη, οὐκ ἀποϑνήσχεις; 

Ὃ αὐτὸς Τ' ἐρωτηϑεὶς, διατί ὀλίγους ἔχει μαϑητὰς, 
ὅτι ἀργυρέῳ, ign, αὐτοὺς ἐκβάλλω ῥαβόῳ. | 

'0 αὐτὸς 8 ἐρωτηϑεὶς, τί μακαριώτερον ἐν ἀνϑρώ-- 
ποις, ἔφη, εὐτυχοῦντα ἀποϑαγεῖν. 

Ὃ αὐτὸς 9 γνωρίμου ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἀποδυραμένου, 
ὡς εἴη τὰ ὑπομνήματα ἀπολωλεκὼς, ἔδει γὰρ, ἔφη, ἐν 
τῇ ψυχῇ αὐτὰ καὶ μὴ ἐν ταῖς χάρταις καταγράφειν. 

Ὁ αὐτὸς "5 ἔλεγε τοὺς βουλομένους ἀϑανάτους elvat 
δεῖν ζῇν εὐσεβῶς καὶ δικαίως. 2 

Ὃ αὐτὸς * εἶπε, τότε τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι, ὅταν 
μὴ δύνωνται τοὺς φαύλους ἀπὸ τῶν σπουδαίων διαχρίνειν. 

Ὅ αὐτὸς 1 eg, ὥσπερ ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τὸν σίδηρον, - 
Cus ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἤϑους c τοὺς φϑονεροὺς κατεςϑέε- 
63αι, 

- 

2) Mosc. et impress. οὗτος. 6) Segm. 4. ες 
Mosc. γεγόνει. 7) Segna. ἢ. . 

0*7 8) Segm. 5. 
ἣ b ; 9) Segm. 5. impress. -dnodv- 

Qo μέγον. 

5) impress. γραφιδίον. Mosc.| ' 10) Segm. 5. 
Ἱμφίου, pro quo scripsi. yoe- | : 11) Segm- s. 
φείου. 12) Segm. 5. 

44 * 
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Ὃ αὐτὸς "3 εἶπεν, ὁμονοούντων ἀδελφῶν συμβίωση 
παντὸς τείχους ἐσχυροτέραν εἶναι. | 

Ὃ αὐτὸς "^ τοιαῦτα ἔφη δεῖν ἐφόδια ποιεῖσϑαι, ἃ 

καὶ ναυαγήσαντι συγκολυμβήσει. 

Ὃ αὐτὸς *5 ἔσκωπτε Πλάτωνα ὡς τετυφωμένον, πομ- 
πῆς οὖν γενομένης ἵππον ϑεασάμενος φρυακτὴν, φησὶ 
πρὸς Πλάτωνα, ἐδόκεις μοι καὶ σὺ ἵππος ἂν εἶναι λαμ-- 

πρυντῆς. Τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ συνεχῶς ὁ Πλάτων Ἵπ- 
πων᾽ "ὃ Wa. Καί ποτε ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νοσοῦντα, 

καὶ ϑεασάμενος λεκάνης, ἔνϑα ὁ Πλάτων ἐμημέκει, ἐφ, 
χολὴν μὲν ὁρῶ ἐνταῦϑα, τύφον δὲ οὐχ ὁρῶ. 

Ὃ αὐτὸς 17 ἐρωτηϑὲὶς ὑπὸ “Σωκράτους, xadagr σι 

Φανίας ἐν τῷ περὶ τῶν Σωκρατικῶν, τί ποιῶν καλὺς χά- 
γαϑὸς ἔσοιτο, ἔφη, εἶ τὰ κακὰ "ὃ, ἃ ἔχεις, ὅτι φευχτὰ 
ἐστι, μάϑοις παρὰ τῶν εἰδότων. 

Ὃ αὐτὸς 19 Ποντικοῦ νεανίσκου πολυωρήσειν αὐτὸν 
ἐπαγγελλομένου, εἰ τὸ πλοῖον ἀφίκοιτο τῶν ταρίχων, λα- 
βὼν αὐτὸν καὶ ϑύλακον κενὸν πρὸς ἀλφιτόπωλεν ἧκε, καὶ 
σαξάμενος ἀπήει" τῆς δὲ αἰτούσης τὸ διάφορον, ὃ νεανί- 
σκος, ἔφη, ἐὰν τὸ πλοῖον αὐτοῦ τῶν ταρίχων ἀφίκηται 

ὋὉ αὐτὸς 30 διδακτικὴν ἀπεδείκνυε τὴν ἀρετὴν, xn 
τοὺς αὐτοὺς εὐγενεῖς τοὺς καὶ ἐναρέτους". αὐτάρκη δὲ τὴν 
ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν μηδενὸς προρδεομένην, ὕτι μὴ 
“Σωχρατικῆς ἰσχύος. Τήν ve ἀρετὴν τῶν ἔργων εἶναι, μὴ 

λόγων πλείστων δεομένην, μήτε, μαϑημάτων" αὐτάρχγ τὲ 
εἶναι τὸν σοφύν᾽ πάντα γὰρ αὐτοῦ εἶναι τὰ τῶν di ΟΝ, 
τὴν τε ἀδοξίαν ἀγαθὸν, καὶ ἴσον τῷ πόνῳ, καὶ τὸν 00- 

.13) Segm. 6. 17) Segm. 8. . 

15) Segm. 6. 18) Apogr. Dresd. et um 

"8 press. χαλα. 
15) egm. 7. 19) Segm. 9. 

16) Apud Diog. legitur: τοῦτο 20) Segm. 10. 11. Jn im 
δὲ ἐπεὶ συνεχὲς Ó ó Πλάτων ἵππον | press. καὶ τοὺς αὐτοὺς — ^ 
Eve αὐτβρκη δὲ τὴν ἀρετὴν desunt. 
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" οὗ κατὰ τοὺς κειμένους νόμους πολιτεύεσϑαι, ἀλλᾷ 

κπὰ τὸν τῆς ἀρετῆς. . 

Ὁ αὐτὸς ?*' γαμήσειν ἔλεγε τεχγοποιΐας χάριν ταῖς 

εἰφυεστάταις συνϊόντα γυναιξὶ, καὶ ἐρασϑήσεσθϑαι δέ" 
μύγον γὰρ εἰᾷέναι τὸν σοφὸν, τίνων χρὴ ἐρᾷν. 

Ὁ αὐτὸς 55 ἔλεγε, συμμάχους ποιεῖσθαι τοὺς εὐψύ-- 
jme ἅμα καὶ δικαίους" ἀναφαίρετον γὰρ ὅπλον 7) ἀρετή. 

* Ὁ αὑτὸς ἐρωτηϑεὶς, ποῖα δεῖ μανϑάνειν τῶν Ὁμή-- 

v ἔφη" 
Ὅττι τοι ἔν μεγάροισι κακόν τἀγαϑόν τε τέτυχται. 

Ὁ αὐτὸς 53 ἔφη, κρεῖττόν ἔστε μετ᾽ ὀλίγων ἀγαϑῶν 
πρὸς ἅπαντας τοὺς xcxovg, ἢ μετὰ πολλῶν κακῶν πρὸς 
ὀλίγους μάχεσϑαι. | 

0 avrróg 54. ἔλεγε τὸν δίκαιον περὶ πλείονος. ποιεῖ-- 
ds TOU εὐγενοῦς" ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 7 αὐτή ἔστιν 

Qu» τἀγαϑὰ καλά" τὰ κακὰ αἰσχρά" τὰ πονηρὰ πάντα 

Wulsety ξεγικα " τεῖχος ἀσφαλέστατον φρόνησιν, μήτε γὰρ 
χαταῤῥεῖν μήτε προδίδοσϑαι τύχῃ" τείχη κατασκευα-- 
σιξὴν ἐν τοῖς αὑτῶν ἀναλώτοις λογισμοῖς. | 

Τοῦτον “5 Θεόπομπος ἐπαινεῖ μόνον ἐκ πάντων Σω-- 
χρατιχῶν, δεινόν τε εἶναι καὶ δι᾽ ὁμιλίας ἐμμελοῦς ὑπα-- 

Πηέσϑαι, πάνϑ᾽ ὁντινοῦν ?9* δῆλον δὲ ἐκ τῶν συγγραμ-- 
μάτων xàx τοῦ Ἐενοφῶντος συμποσίου. 

p 

᾿Ἡνακρέοντος. ᾿ 

᾿᾿Δνακρέων. a7 δωρεὰν παρὰ “Πολυχράτους λαβὼν πέντε 
τάλαγτα, ὡς ἐφρόντισεν ἐπ᾿ αὐτοῖς δυοῖν νυκτοῖν, ἀπέ-- 
δωχεν αὐτὰ, εἰπὼν, οὐ τιμᾶσϑαι αὐτὰ τῆς φροντίδος. 

21) Segm. 4 44. πομπος ἐπαινεῖ ᾿Δντισϑένην uó- 
22) Segm. 19. yov. 
23) Segm. 42. 26) Mosc. et impr. παρ᾽ óv- 
24) Segm. 194 et 15. τινυῦν. 

23) Segm. 144. Laur. Θεό- 27) Stob. T. 95. 25. - 



A 
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Ὃ, αὐτὸς εἶπεν" ' 

Ἔρωτὰά γὰρ τὸν ἁβρὸν 
MéAnouev βρύοντα μέτραις" 
Ἡολυανϑέμοις ἀείδει, 
Ὅ δὲ χαὶ ϑεῶν δυναστης" | i 

Ὁ. δὲ καὶ βροτοὺς δαμαζει.. | | 

Ὃ αὐτὸς ἔφη" 

"A0 μοι ϑανεῖν γένοιτ᾽, οὐ γὰρ ἂν ἄλλῃ λύσις" 
. "o ͵ 5». 2»w c » 
Ex πόνων γένοιτ, οὐδ᾽ cua τῶν óc. 

“Μπολλωνίοιυ | 

᾿Απολλώνιος ὃ. φιλόσοφος "3 πρὸς τοὺς" γραμματέας 
τῶν Ἐφεσίων νουϑετῶν εἶπεν, οἱ παῖδες ὑμῶν πατέρων 
δέονται, οἱ γέοι γερόντων, αἱ γυναῖκες ἀνδρῶν, οἱ ἀγόδρες 
ἀρχόντων, oí ἄρχοντες γόμων, oL νόμοι φιλοσόφων, 0 οἱ 
φιλόσοφοι ϑεῶν, oL ϑεοὶ πίστεως" προγύνων ἀγαϑῶν 

ἐστὲ, τὰ παρόντα μισεῖτε. | 
Ὁ αὐτὸς ἔφη, οὐ ϑρηνητέον, οἵων ἐστερήϑημεν, ἀλλὰ 

᾿μνημονευτέον, ὅτι μετὰ τῶν φίλων τὴν καλλίστην βιωτὴν 

ἐβιωσαμεν. : 

᾿ἀφιμνήστου 

᾿Αρίμνηστος : ἐρωτηϑεὶς, τὶ μέγιστον. ἀγαϑὸν a- 

ϑρώπῳ, εἶπε, τὸ καλῶς ἀποϑανεῖν.. Ὅϑεν ὃ Ἱηδυσώνιος 

ἄϑηταζε τὸ καλῶς ἀποϑνήσκειν ἔλεγεν, ὅτε ἔξεστι, μὴ 
, κατὰ μιχρὸν τὸ μὲν ἀποϑνήσχειν σοι παρῇ: τὸ δὲ χαλῶς 

μηκέτι ἐξῇ, 

ρκεσιλάου. 
᾿ΗΑρκεσίλαος ὃ Σεύϑου 5 ἢ Σκύϑου, ὥς φησιν ᾿41πο- 

28) Laur. incipit: “Ἵπολλώνιος Ἡουσώνιος etc. ex Laur. ΤΘΟΘΡΙ! 
ἔφη᾽ o0 ϑρηνητέον. οἷον ἐστε-- | absunt. ab impr. et ab Most. 

, φήϑημεν, x. r. 4. Tum Ὁ αὐτὸς 
πρὸς τοὺς γραμμε 2) Stob. T. ^5. ei. impres 

1) Stob. T. 148. 27. Ὄϑεν ὃ εὔϑου. 



— 444 — 

ἐόδωρος, ἔλεγεν, ὥσπερ ὅπου φάρμακα πολλὰ, καὶ ἰα-- 
τοὶ πολλοὶ, ἐνταῦϑα νόσοι πλεῖσται, οὕτω καὶ ὕπον 

μοι πλεῖστοι, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἀδικέαν μεγέστην. 

᾿ριστείδου. 

᾿“Δριστείδης ὃ “δίκαιος ὀνειδιζόμενος ἐπὶ πενίᾳ ὑπό 

ams πλουσίου, εἶπεν, ἐμοὶ μὲν ἡ πενία οὐδὲν ἱστορήσει 
χαχὺγ, σοὶ δὲ ὁ πλοῦτος ταραχὰς οὐχ ὀλίγας. 

Ὁ αὐτὺς ἐρωτηϑεὶς , πόσον ἐστὶ χρόνον ἀνϑρωπον 

καλῶς ζῇν, ἔφη, ἕως ἂν ὑπολάβῃ τὸ τεϑνάγαι τοῦ ζῇν 
ἀρεῖττον εἶναι. ᾿ | 

* Μριστείδῃς ἐχϑρὸς ὧν Θεμιστοκλέους xol πρεσβευ-- 
τῆς ἐπεμφϑεὶς σὺν αὐτῷ, βούλει, φησὶν, ὦ Θεμιστό-- 
Jas, ἐπὶ τῶν ὅρων érv ἐχϑραν ἀπολίπωμεν, ἂν yag δο-- 
X, πάλιν αὐτὴν ἐπανιόντες ληψόμεϑα. 

* Ὁ αὐτὸς, ἐπεὶ τῶν «᾿ϑηναίων ὁρμωμένωμ ἐπὶ τὸν 
ἐπυσιρακισμὸν ἄνϑρωπος ἀγράμματος καὶ ἀγῥοικὸς ὄατρα-- 
10 ἔχων προσῆλϑεν αὐτῷ, μελεύων ἐγγράψαι τὸ ὄνομα 
τοῦ “ἀριστείδου, γιγνώσκεις, ἔφη, τὸν -“Τριστείδην᾽ τοῦ 
᾿ ὠϑρώπου γιγνωόκειν μὲν οὐ φήσαντος ἄχϑεσϑαι δὲ 
y τοῦ δικαίου προσηγορίᾳ, σιωπησὰς ἐνέγραψε τὸ ὄνομα 
"ü ὑστράχῳ καὶ ἀπέδωκεν. 

ἘῸ αὐτὸς 3 ἐρωτηϑεὶς, τί μάλιστα αὐτὸν ày' τῇ φυ-- 
ἢ Uma, τὸ τῆς πατρίδος ὄνειδος, ἔφη, κακῶς ἀκχου-- 
"ng ἐν τῇ φυγῇ αὐτοῦ. 

Avid ; περὶ πολιτικὰ διατρίβοντι, doe ign ἢ yv— 
: τὰ μὲν ἴδια κοινὰ ἐνόμισας, τά δὲ κοινὰ ἴδια. 

᾿ΑἈφιστίππου.. 

"plovuemog * ὃ Κυρηναῖος φιλόσοφος ἐρωτηϑεὶς , τί 

3) Plut. Arist. c. 7. Laért. 11. segm. 69. — Eadem 
apophthegmata, ex Diogene L. 

ἢ Primum εἰ secundum | sumta sunt etiam in Cod. Farn. 
"Pphth. Laur, om. — Diog. | I. E. 48. 



᾿ αὐτῷ περιγέγονέν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, τὸ δύνασϑαι nád 
ϑαῤῥούντως ὁμιλεῖν. 

Ὁ αὐτὸς 5 χρισάμενος μύρῳ, κακοὺς κακῶς ἀπολι: 

᾿λέναι τοὺς κιναίδους ἔφασκε, τοῦ μύρου τὴν ὠφέλειαν εἰ 
λοιδορίαν διαβεβληκότας. 

Ὃ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος 5 ὑπὸ τινος ἀνεχώρει, τοῦ d 

ἐπιδιώκοντος καὶ λέγοντος, φεύγεις, καὶ ἐφῃ" τοῦ μὲ 
γὰρ κακῶς λέγειν σὺ τὴν ἐξουσίαν ἔχεις, τοῦ δὲ i 

ἀχούειν ἐγὼ. 
᾿Αρίστιππον 7 ποτέ φασι κατὰ πότον κελεύσαντοι 

Διονυσίου, ἕκαστον ἐν πορφυρᾷ ἐσθῆτι ὀρχήσασϑαι, τὸ 
μὲν Πλατῶνα μὴ προσίεσθαι, εἰπόντα, οὐκ ἂν δυναίμη 
ϑῆλυν ἐνδῦναι στολὴν, λαβόντα καὶ μέλλοντα ὀρχήσασϑα 
εὐστόχως εἰπεῖν, καὶ γὰρ ἐν βακχεύίμασιν 

Οὐσ᾽ ἦγε σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 
'O αὐτὸς εἶπε,’ ᾿μέμγησο λιμοῦ καὶ δένψψης" ταῦτι 

γὰρ δύνανται μεγάλως. volg: σωφροσύνην διώκουσιν. 

Ὃ αὐτὸς 5, αἰτήσαντος '9 αὐτόν τινος, πόσον αἰτοὶ! 

μισϑὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ τέκνου. παιδεύσεως, χιλίας, ἐφ 

δραχμὰς" τοῦ δὲ Ἡράκλεις εἰπόντος, ὡς ὑπέρπολυ m 

pat ᾿ δύναμαι γὰρ ἀνδράποδον χιλίων πρίασϑαι" τοιγας 

ροῦν εἶπε, δύο ἕξεις ἀνδράποδα, καὶ τὸν υἱὸν καὶ ὃν a 

πρίῃ. | 

Ὃ αὐτὰς παρεκχέλευετο τοῖς νέοις, τοιαῦτα ἐφόδε 

κτᾶσϑαι, ἅτινα αὐτοῖς καὶ ναναγήσασι συνεκκολυμβήσει., 

Ὃ αὐτὸς ϑεασάμενός "* τινα ὀργιζόμενον καὶ δ 
P * 

5) Segm. 76. Neapol. Dioge-| | 9) Segm. 72. Aristippo ti 
nem exscripsit , Arsenius con- | buitur etiam a Plutarcho 
traxit. educat. c. 7. ubi Wyttenb. [50 
.6) Segm. 70. Laur. et impr. | crati tribuit liber de Vitis Y 

ὑβοιζόμενος ' Diog. et Neapol. j Oratorum: qui Plutarchi 19 

λοιδορούμενος ποτε avez. men in fronte gerit. 
7) Segm. 78. Codd. et impr. 10) .Laur. et impr. lpurj- 

praebent κατὰ rro». Diog. ! b. | σαντος. 
Neapol. παρά. | 41) Stob. T. 20. 65. impr 

' 8) Codd. οὖσα. ide. 

LN , iH “ 
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τῶν λύγων χαδεπαίνοντα, ἐφη μὴ τοὺς λόγους δε ὀργῆς 
&yauey, ἀλλὰ τὴν ὀργὴν διὰ τῶν λόγων παύσωμεν. 

t , M 12 ᾿ ὃ «ὦ ε ^ * [d 

Ὁ avrog "5 Διονυσίου ποτὲ τριῶν ἑταιρῶν οὐσῶν 

μίαν ἐχλέξασϑαι. κελεύσαντος, τὰς τρεῖς ἀπήγαγεν, εἰπὼν, 
οὐδὲ τῷ Πάριδι συνήνεγκα μίαν προχρίναι" ἀπαγαγὼν 
μέντοι αὐτὰς ἄχρε τοῦ ϑυρῶνος, ἀπέλυσεν. Οὕτως ἦγ καὶ 
ἐλίσϑαι καὶ καταφρονῆσαι πολύς" διὸ ποτὲ Στράτωνα, oi 
d Πλάτωνα πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν, σοὶ μόνῳ δέδοται χλα-- 
yide φορεῖν καὶ ῥάκος. 

Αὐτὸν ποτε "3 προιύντα, λάχανα πλίνων Διογένης 
ἔχοιμεν καὶ φησὶν, εἰ ταῦτα ἔμαϑες προςφέρεσθαι,, οὐχ 
v , 94 * 2 , . “ M y» " 0 τυραγνων αὐλὰς ἐθεράπενες" ὃ δὲ, καὶ σὺ, εἶπεν, ei 

nj 14 2 € |J, € " ? » Àc RU À "m 

τῳ Y εἰς '* ανϑρώποις ὁμιλεῖν, οὐχ αν λαχανᾶ ἐπλυνές. 

Ὃ αὐτὸς "5 ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ 4hovvalov, διατί οἱ μὲν 
φιλυσοφοι ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων ϑύρας ἔρχονται" oL δὲ 
πίουσιοι d ἐπὶ τὰς τῶν φιλοσόφων οὐκέτι, ἔφη,. ὅτε οἱ μὲν 
ἰσασιγ, ὧν δέονταε, οἱ δ᾽ οὐκ ἴσασιν. - 

Ὃ αὐτὸς '9 ἐρωτηϑεὶς, τένι διαφέρουσιν οἱ πεπαι-- 
δευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ἔφη, ὥσπερ oL δεδαμασμένοι 

ἵπποι τῶν ἀδαμάστων. 
( Εν » f 17 ἰ 5 » 4 

Ὁ avrog otwyue "7 τινος προτείνοντος αὐτῷ, καὶ 
),., E" , Y , » “ n4 “Ὁ & ἑίπονγος, λῦσον, τί, ὦ μάταιξ, ἔφη, λῦσαι ϑέλεις, ὁ κι 
ὑεῤῥεμένον ἡ μῖν πράγματα παρέχει; 

Ὃ αὐτὸς "8, ἄμεινον, ἔφη, ἐπαιτεῖν, ἢ ἀπαίδευτον 
dra, οἱ μὲν γὰρ χρημάτων, οἱ δὲ ἀνϑθρωπισμοῦ δέονται. 

12) Diog. Laért. segm. 67.| πεν, ὅτι oi σοφοὶ μὲν ἴσασιν, 
onsentit Neapol. ὧν ἔστιν αὐτοῖς χρεία πρὸς τὸν 
13) Segm. 68. Laur. παριόντα | βίον᾽ oi δὲ οὐχ ἴσασιν᾽ ἐπεὶ μᾶλ - 

ἴοτε Sine αὐτόν. Neapol πα-} λον σοφίας ἢ χρημάτων ἐπεμιε-- 
θιύγγᾳ TOTR αὐτόν. λοῦντο. 

11) Codd. εἴδης. Neapol i35;.| 16) Segm. 69. Consentit Nea- 
15) Diog. segm. 69. Consen- | pol. 

it Neapol. Stob. T. 5. 46. ^4»- 17) Segm. 70. — Neapol. 
NULL ἐρωτηϑεὶς, τί δὴ ποτεῖ αὐτῷ πρυτ. 

οὐχ οἱ πλούσιοι πρὸς τοὺς σο- 13) Seegin. 70. Consentit Nea- 
fo c CT agir, ἀλλ᾽ ἀγάπαλιν: ei- pol. 

15 



Αὐτῷ. εἰς 5 Κόρινθον πλέοντί ποτε καὶ χειμαζομέ- 
γῳ συνέβη ταραχϑῆναι" πρὸς οὖν τὸν εἰπόντα, ἡμεῖς μὲν 
οἱ ἰδιῶται οὐ δεδοίκαμεν, ὑμεῖς δὲ οἱ φιλόσοφοι δει- 
λιᾶτε᾽ οὐ γὰρ περὶ μιᾶς 39, ἔφη, ψψυυχῆς ἀγωνιοῦμεν 

ἕκαστοι. | 

Ὃ αὐτὸς 5: » λοιδοροῦντος αὐτὸν τινος, ἔφη, τοῦ pe 

λέγειν κακῶς σὺ κύριος εἶ, τοῦ δὲ δικαίως ἀκούειν, ἔγω. 

Ὃ αὐτὸς ?* ἔφη πρὸς τὸν ἀδελφὸν, μέμνησο, ὅτι τῆς 

μὲν διαστάσεως σὺ ἤρξω, τῆς δὲ διαλύσεως ἔγω. 

Ὃ αὐτὸς 53 «ἐρωτηϑεὶς, τίνι διαφέρει ὃ σοφὸς τοῦ 

μὴ cogo), εἰς ἀγνῶτας, ἔφη, τοὺς δύο γυμνοὺς ἀπύστει- 
λον, καὶ εἴσῃ. 

« ?, 24 s * 3 , m" € ΠῚ O αὐτὸς ?** πρὸς τὸν αἰτιώμενον, ὅτι ἑταίρᾳ σύυνοι- 
. Ὁ} * 25 , ! 2 .! " A κεῖ" ἀρὰ y& εἶπεν ?5, μητε διενέγκαι οἰκίαν λαβεῖν, ἕν ἢ 

πολλοί πότε ᾧκησαν, ἢ μηδὲ εἷς; εἰπόντος δ᾽ οὔὐ᾽ τί δαὶ 
-“ 2 ΝΑ , » 3 $T H πλεῦσαι ἕν vri, ἢ μυριοί ποτε ἔπλευσαν, ἢ μηδὲ εἰς; οὐ- 
^^ 342 5] s e δαμῶς" οὐδ᾽ ἄρα γυναικὶ, ἔφη, συνεῖναι, ἢ πολλοὶ χέχρην-- 

ται, ἢ μηδείς. 

Ὁ αὐτὸς 26 πρὸς τὸν αἰτιώμενον, ὅτι Σωκράτους μα- 
ϑητὴς ὧν, ἀργύριον λαμβάνει, καὶ μάλα, εἶπε" καὶ ὦ 
Σωχράτῃ ?", πεμπόντων τινῶν αὐτῷ καὶ σῖτον καὶ οἶνοι, 

ὀλίγα λαμβάνοντα τὰ λοιπὰ ἀποπέμπειν" εἶχε γὰρ ταμίας 
τοὺς πρώτους ᾿Αϑηναίων᾽ ἐγὼ δὲ Εὐτυχίδην ἀργυρώ- 
vito. 

19) Segm. 71. Laur. Mo- τηϑείς ποτε. Hoc et omnia 566: 

στίππω εἰς Κορινϑον niéovrí| Laur. om.; tum post ᾿Άρχελαον 
ποτε. nomen sequitur: ᾿Δριστίππου καὶ 

20) Diog. ὅδμοίας. ταῦτα. 
41) Stob. T. 49. 6. Articu- 24) Segm. 74. Consentit Nea- 

lum ó ante αὐτὸς apogr. Dresd. | pol. 
om. In Laur. apophth. hoc non| 25) Codd. et impr. εἰπεῖν. 
est. 26) Segm. 74. Consentit Nea- 

292) Stob. T. $84. 19. pol. 

25) Segm. 73. Neapol. &gu- 27) Codd. et impr. Σωχρατει. 
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Ὁ αὐτὸς *5 ἐχρῆτο “Ταΐδι τῇ ἑταίρᾳ, καϑὰ φησὶ καὶ 
Σωτίων ἐν δευτέρῳ τῶν διαδοχῶν" πρὸς οὖν τοὺς μεμφο-- 
μένους ἔλεγεν 39" «ἔχω “αΐδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομαι" ἐπεὶ τὸ 
χρατεῖν καὶ μὴ ἡττᾶσθαι ἡδονῶν ἄριστον, οὗ τὸ μὴ 89 
χρῆσϑαι. | ' 

Ὃ αὐτὸς ?* πρὸς τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ πολυτελῆ 
ὑψωνίαν, σὺ οὐκ ἂν, ἔφη, τριοβύλου ταῦτα ἐπρίω; ὅμολο-- 
γῆσαντος δὲ, οὐκέτι, τοίνυν φιλήδονος ἐγὼ, ἀλλὰ σὺ qu—^ 
lapyvpog. Ὁ αὐτὸς Σίμου 3) ποτὲ τοῦ Διονυσίου ταμίου 
πολυτελεῖς οἴκους αὐτῷ καὶ λειϑοστρώτους δειχνύντος Cm 

& Φρὺξ xol ὄλεθρος), ἀναχρεμψαμενος 33 προσέπτυσε 
τῇ ἔψει" τοῦ δ᾽ ἀγανακτήσαντος, οὐκ εἶχον, εἶπε, τύπον 
ἐπιτηδειότερον. 

Ὁ αὐτὸς 34 σεμνυνημένου τινὸς ἐπὶ πολυμαϑίᾳ, ἔφῃ, 
ὥσπερ οὐχ οἱ τὰ πλεῖστα ἐσϑίοντες καὶ γυμναζόμενοι ὑγε-- 
αἰνουσι μᾶλλον τῶν τὰ δέοντα προςφερὸμένων, οὕτως οὐχ 
οἱ πολλὰ, ἀλλ᾽ οἱ χρήσιμα ἀναγιγνωσκοντές εἶσε σπου-- 
δαῖοι. 

Ὃ αὐτὲς 35 Διονυσίου ποτε ἐρομένου, ἐπὸ τί ἥκοι, 
ἐπὶ τὸ μεταδώσειν, ὦν ἔχει, ἔφη, καὶ λήψεσθαι, ὧν μὴ 
gi Duo, δὲ οὕτως: ἀποχρίνασϑαι᾽ ὁπότε μὲν σοφίας 
ἐδεύμην, ἧκον παρὰ Σωκράτην, νῦν δὲ χρημάτων ϑεόμε-- 

"C παρὰ σὲ ἥκω. 
Ὁ αὐτὸς αὐχοῦντός τινος ἐπὶ τῷ κολυμβᾷν, ovx αἷ--. 

ὕχύνῃ εἶπεν, ἐπὶ δελφίνων ἔργοις ἀλαζονευόμενος ; 

28) Segm. 74. 75. Neapol. 52) Segm. 75. Consentit Nea- 
ἐχρῆτο καὶ 4d. — xai ante Σω- | pol. Laur. ΣΙ μοῦ. 
τίων impress. om. — Álios, qui 
nentionem hujus apophthegma- 
ὃς faciunt, recenset Potter ad 
Clem. Strom. II. p. 490. 54) Segm. 71. 

29) Laur. et impr. ἔφη. . et impr. 
30) μὴ apogr. Dresd. om. I» Segm. 77. Mosc. et impr 
51) Segm. 75. Consentit Nea-]  ' 

pol. . 56) Segm. 75. 

15 * 

55) Impress. ἀγαχριμψάμενος. 

Laur. ἀναχρυμψάμενος. 
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Q8 ^ e ^ 

.O αὐτὸς ?' Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ εἰσελϑυν-- 
᾿ e dg, - 7 

τὸς πρὸς αὑτὸν xol ϑεασαμένου ywveixag vé καὶ πολυ-- 
1ελῇ ὀψωνίαν, ἔπειτα αἰτιασαμένου, μικρὸν διαλιπὼν, 

, ᾿ - , - 

δύνασαι χαὶ φὺ us9' ἡμῶν σήμερον γενέσθαι" τοῦ δὲ 
H f 

ἐπινεύσαντος, τί οὖν, ἔφὴ, “ἐμέμφου; ἔοικας γὰρ οὐ τὴν 
5 ! 5 M «7*5 !s. P ^ | 

ὀψωνίαν, αλλὰ τὸ ἀναλωμα αἰτιᾶσϑαι. 

*O αὐτὸς τοῦ 38 ϑεράποντος ἐν ὁδῷ ᾿βαστάξ ΟΥΤΟς. 

ἀργύριόν καὶ βαρυνομένου, ὥς φασιν οἱ περὶ τὸν Βίωγα 

ἐν ταῖς διατριβαῖς, ἀπόχεε, ἔφη, τὸ πλέον, ὅσον δύνασαι, 

βάσταξε. 

Ὅ. αὐτὸς δεύμενός 39 ποτὲ περὶ φίλου Διονυσίου, καὶ. 
μὴ ἐπιτυγχάνων, εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσε" πρὸς οὖν. 
τὸν ἐπισκώψαντα οὐκ ἐγώ φησιν αἴτιος, ἀλλὰ «ιονύσιος, 
Ó ὡ" τοῖς ποσὶ τὰς ἀκοὰς ἔχων. 

Ὃ αὐτὸς ^? τοὺς τῶν χυκλίων παιδευμάτων μετα-᾿ 
σχόντας, φιλοσοφίας δὲ. ἀπολειφϑέντας, ὑμοίους ἔλεγεν. 

εἶναι τοῖς τῆς Ηηνελύόπης μνηστῆρσι" καὶ γὰρ ἐκείνους 
“ἹΜελανϑὼ μὲν καὶ Πολ υδώραν χάἀὶ τὰς ἄλλας ϑεραπαί- 

γας ἔχειν, πάσας δὲ μᾶλλον ἢ ἢ αὐτὴν τὴν δέσποιναν δύνα- 

σϑαι γῆμαι. ᾿ | 

Ὃ αὐτὸς ἥτει 4' Διονύσιον ἀργύριον, καὶ ὃς, ἀλλὰ 
quy ἔφης, οὐχ ἀπορήσειν τὸν σοφὸν" ὁ δ᾽ ὑπολαβὼν, dos, 
εἶπε, καὶ περὶ τούτου μὴ ζητῶμεν" δόντος δὲ, ὃ ὁρᾷς, ἔφη, 
ὕτι οὐκ ἠπόρησα. 

57) Ségm. 76. ὁ Xiog τοὺς περὶ τὰ ἐγκύχλια 

58) Segm. 77. Mosc. ϑερα- μαθήματα πονοῦντας, ἀμελοῦν- 
σΙεύοντος. Laur. Diog. et Neap. | **; δὲ q«locogías, ἔλεγεν, óptoi- 

S epdmtovrog. n εἶναι τον μνηστῆρσι τῆς ΠΡ 
- γελόύόπης, οὗ aztotuoy yavoytes ἐκ 

89) Segm. 79. γῆς, περὶ τας Sepekatya; i eye orto. 

40) Segm. 79. 'Neapol. τοὺς |segm. 82. 
τῶν PyxuxA. Stob. T. 4. 410. M). Apogr. Dresd. et impr. 
Áristoni Chio tribuit: Votocor | ἀτι οὐδιίσειν. 
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᾿Αρίστωνος ^. 

᾿Δρίστων ὁ Χῖος 43, 0 καὶ Φίλανϑος ἐπικαλούμενος, 
τοὺς λόγους τῶν διαλεκτικῶν εἴκαζε τοῖς τῶν ἀραχνίων 

ὑφασμασιν᾽ οὐδὲν μὲν χρησίμουρ, λίαν δὲ τεχνικούς. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη "^, 0 ἐλλέβορος ὁλοσχερέστερος μὲν λη-- 
qoi χαϑαίρει, εἰς δὲ πάνυ μικρὰ τριφϑεὶς πνίγει" οὕτω 
xui 7 xaTa φιλοσοφίαν λεπτολογία. 

ὋὉ αὐτὸς ἔφη “5, τὴν διαλεκτικὴν ἐοικέναι τῷ ἐν τοῖς 
»ν “Ὡ M 5.45 e" rj v 

ὑδοῖς πηλῷ, πρὸς οὐδὲν γὰρ οὐδ᾽. ἐκεῖνον χρήσιμον ὄντα, 
! * I] 

χαταβαλλειν τοὺς βαδίζοντας. 

Ὁ αὐτὸς εἶπεν 45. οἱ ἐν διαλεκτικῇ βαϑύνοντες ἐοί-- 
4. χαρκίνους μασσωμένοις ^", Oi δι᾽ ὀλίγον τρόφιμον 
περὶ πολλὰ ὀστᾶ ἀσχολοῦνται. 

Ὃ αὐτὸς 48 τοὺς διαλεχτικοὺς ἐοικέναι ἔλεγε τοῖς 

ψηφοπαίκταις, οἵτινες χαριέντως παραλογίζονται. 

"A " χύτου. 

"prora, ΜΙνησαγόρου, Ταρανεῖνος, φιλόσοφος. ἅμα 
χαὶ μηχανιχὸς ὧν, ἐποίησε περιστερὰν ξυλίνην πετομένην, 

τις, εἰποτε καϑίσειεν, οὐκέτε ἀνίστατο" μέχρι γὰρ 
τούτου. 

t t “Ὁ ^) 

O αὐτὸς ^9 ἀναγνοὺς τὸν Ἐρατοσθένους Ἑρμῆν, τοῦ-- 
3 / [Y 

ἴον &umYveyxe τὸν στίχον" ' 
- , ? Χρείω πάντ᾽ ἐδίδαξε, τί δ᾽ οὐ χρειω κεν ἂν εὕροι 95; 

4) Laur. ᾿Μρίστωνος Χίον, 47) Impress. μασω μένοις. 
τοῦ χαὶ φιλάγϑου ἐπεικαλου μένου. A8) Stob. T. 89. 4. Arcesi- 

ncipit: -o(oror ἔφη, ὃ ἐλέβο-- |lao tribuit. Laur. om.; contra 
(os. id, quod Mose. primo loco 

43) Stob. 'T. 82. 45. . posuit, h. l. refert. 
44) Stob. T. 82. 16. 49) Stob. T. 95. 15. JIiov- 
43) Stob. T. $3. 11. Laur.|c&oxov ἐκ τοῦ ὅτε καὶ γυναῖκα 

ὃ αὐτὸς ἔλεγεν ἐοικέναι τὴν δια- | παιδευτέον... 
δχτικήν, 50) Laur. et impr. ἄνευροι, 

46) Stob. T..82. 7. ^. sine accentu. 
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Y 

᾿ρταβαζοι 

"Movaflebog 5* ἔχων τοὺξ τῶν φευγόντων Περσῶν d 
Α M 

τετρακισμυρίους, καὶ διὰ Φωκίδος εἰς ἸΠακεδονίαν n 
P . - , 

ρευϑεὶς ὀξυτάταις πορείαις ἐχρῆτο xal ἐσωθϑὴ μετὰ τ 
- 5 S 5? ω ! H ? c 2 - ! 

στρατιωτῶν εἰς τὴν «Ασίαν᾽" οἱ. ὃ Ἐλληνες ἐκ τῶν λαφυ-: 
ἢ ^ 

Quy δέχατον ἐξελόμενοι κατεσκεύασαν χρυσοῦν τρίποδα xd 
γ , . 3 ' E » '*L 
ανέϑηκαν εἰς Ζίελφους, ἐπιγράψαντες ἐλεγεῖον code 

Ἑλλάδος εὐρυχόρου 5 σωτῆρες τὸν δ᾽ ἀνέϑηκαν, 
Δουλοσύνας στυγερᾶς ῥυσάμενοι πόλιας. 

E πέγραψαν δὲ xol τοῖς ἐν Θερμοπύλαις ϑανοῦσι “Ἴκκε- 

δαιμονίοις κοινῇ μὲν πᾶσι τόδε" 

Ὦ 53 ξεῖν᾽, ἄγγειλον «ἀακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε 

Κείμεϑα, τοῖς κείνων πειϑόμεγοι γομίμοις. 

, 

4ρκεσιλαου. 
, ’ 

᾿Αρκεσίλαος * ὁ Σεύϑου ἢ Σχύϑου, "Huovog τινος 
»} 2 -“ » 4 € , , Pj ^ 3 

Χίου, αειδοῦς Ovvog καὶ ὑπολαμβανοντὸς εἶναι καλοῦ, xoi 
, ! " 

ὃν χλανίσιν ἀεὶ ἀναστρεφομένου, εἰπόντος, ἢ ov δοκεῖ 
2 —. € s , , » ρον ^ et . 

αὐτῷ ὁ σοφὸς ἐρασϑησεσϑαι; éqm, οὐδὲ ἂν οὕτω xol 
* et PY et € , , J τις, ὥσπερ σὺ, οὐδ᾽ ἂν οὕτω καλὰ ἱμάτια ἔχῃ. 

€ 2 » t a ; , s 
O αὐτὸς *, ὡς ᾿Απολλόδωρὺς φησιν, στωμύλου TUO; 

*? - , ? ^ ' 

«γεννοῦς πραγματαὰ αὐτῷ παρέχοντος, ἐφη" 
, - , 

«Ακολαστ᾽ ὁμιλεῖν γίνεται δούλων τέκνα. 
, , f Ὃ αὐτὸς, ὡς ? ᾿Απολλόδωρος φησιν, sicsA9«vv no 

M -» , 

πρὸς Κτησίβιον νοσοῦντα, καὶ ἰδὼν ἀπορίᾳ S4iopevor, 
, ^^ . “4 ν 

xQvgo βαλάντιον ὑπέϑηκε τῷ προσκεφαλαίῳ᾽ καὶ ὃς iun, 

51) Lmnpr. ᾿“ρτάβαζος. Laur.| — Mosc. et impr. Ej3ov c 
hoc nomen om. "Huwvos. 

2) Segm. 55. Mosc. erouÀ1ov, 
52) Mosc. εὐρυχώρου. uterque d axoAagta. ^ 

545) o Mosc. om. 5) Segm. 57. Codd. et impr. 
᾿ Κατησίβιον. Laur. ὡς fnollo- 

4) Diog. Laért. IV. segm. 514. δωρος φησιν Om. 
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. 3 hj / 

“Μρχεσιλᾶον, φησὶ, τὸ παίγνεον᾽ αλλὰ xol ἄλλοτε χιλέας 
ἐραχμὰς ἀπέστειλεν. 

" LE 4 4 V , 4 " 

Ο αὐτὸς πρὸς * τὸν mvOousvov, διατί ἐκ μὲν τῶν 
y , 3. 08 $ , 3 " - 
ἄλλων μεταβαίνουσιν εἰς τὴν Ἐπικουρειον, ἐκ δὲ τῶν 
Ἐπιχουρείων οὐδέποτε, ἔφη, ἐκ μὲν γὰρ ἀνδρῶν Γάλλοι 0 , u 

! 5 ἢ ' * ^? r] 

γίνονται, ἐκ δὲ Γάλλων ovdpsg ov γίνοντσι. 
C ? x et ? ' ν᾿ er 

O αὐτὸς, ὡς φησιν Ἵπολλοδωρος, ἔλεγεν, womep 
ὕπου φάρμακα πολλὰ καὶ ἰατροὶ πολλοὶ, ἐνταῦϑα νύσοι 
πλεῖσται, οὕτω xol, ὅπου νόμοι πλεῖστοι, ἐκεῖ εἶναι καὶ 

ἀδικίαν μεγίστην. 

Διογένους 5 “αερτίου ἐπίγραμμα εἰς "Ἀρκεσίλαον. 

᾿Δρκεσίλαε, vl μοί τι τοσοῦτον ᾿ἄκρητον ἀφειδῶς 
Ἔσπασας, ὥστε φρενῶν ἐκτὸς ὄλισϑες ξῶν δ; 

τ d ' 

Οἰχτείρω σ᾽ ov τόσσον, ἐπεὶ ϑάνες, ἀλλ᾽ ὅτι IMovaag 

Ὕβρισας, οὐ μετρίῃ χρησάμενος κύλικι. ᾿ 

Σιμωνίδου 7 ἐπίγραμμα εἰς ᾿Αρκεσίλαον ἀγαλμα-- 
τοποιόν. 

᾿Δρτέμιδος τόδ᾽ ἄγαλμα, διηκόσιαι γὰρ € μιστὸς 
4ραχμαί τοι Πάριαι ὃ, τῶν δ᾽ ἐπίσημ᾽ "gatos. 

᾿Ασκητὸς ποίησεν ᾿4ϑηναίης παλάμῃσιν 

᾿ἄξιος ᾿Αρκεσίλας, υἱὸς ᾿Δριστοδίκου 5. 

' ᾿ριστοτέλους. 
“«Αριστοτέλης ", ὃ Νικομάχου καὶ Φεστίδος 5, τὴν 

4) Segm. AS. Apogr. Dresd.| 8) Πάρειαι Laur. 
et impress. τὸ ἐπικούρεον, ἐκ] 9) In Codd. ᾿“ρκεσίλαος, υἱὸς 
δὲ τῶν ἐπικουρίων. , Loro, που. 
5) Segm. 45. 1) Diog. Laért. V. segm. 31. 

cc Non omuia apophthegmata, ab 
6) Codd. ὀλύσϑαι cs ὧν. Laur. Arsenio allata, apud Diogenem 

ὧν ad versum sq. trahit. Impr. inveniuntur, qui segm. 54. di- ὀλέσϑαι. Post οἰκτείρω Om. Omnes | cit 2 |o πολλὰ γὰρ καὶ ὄλλα εἰς av— 
τὸν ἀναφέρεται συγγυάμματα αὖ-- 

7) δι hoc ab impressis.| τοῦ xo: ἀποφϑέγματα, ἀγράφον 
ἴδ Laur. vox ἐπίγραμμα  nOn|qgovác εὐστοχήματα. 
etc 2) Impr. «“ραιστιέδος. 



. c * 5.7 . 3 2 , f | 

φιλίαν ὠρίξετο ἰδοτητὰ δυνοίας ἀντίστροφον" ταύτης ὁ 

τὴν μὲν εἶναι συγγενικὴν, τὴν δὲ ἐρωτικὴν, τὴν δὲ ἕενι 
x5v* εἶναι δὲ καὶ τὸν ἔρωτα ur μόνον συγουσέας, ἀλλὰ xoc 
φιλοσοφίας. 

, . € “Ὁ f 

Ὁ αὐτὸς ? ὀνειδιζόμενος, ὅτε πονηρῷ ἀνθρώτεῳ ἐλεγ. 
, / 5 * , ᾿ * 

μοσύνην ἔδωχεν, ov τὸν τρόπον, εἶπεν, ἀλλὰ τὸν ἄνϑρω. 
σον ἡλέῆσα. 

Ὃ αὐτὸς ̂  ἐρωτηϑεὶς, διατί μέγας ὧν, μεχρὰν ἐ ἔγημ 
γυναῖχα, εἶπε, τοῦ κακοῦ ἐκλογὴν ποιησάμενος τὸ e 
στον ἦρετισάμην. 

Ὃ αὐτὸς ὅ συνεχῶς ἔλεγεν, ὡς 7 ue ὕρασιρ ἐπὶ 

τοῦ. περιέχοντος ἀέρος λαμβάνει τὸ φῶς, ἡ δὲ ψυχὴ en 
τῶν μι αϑημάτων. / | 

e" ] e, τ 

Ὃ αὐτὸς 5. τῆς. παιδείας ἔφη, τὰς μὲν ῥίζας εἶναι 
πικρὰς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν... | | 

*'O ἝΝ 7 5 9 Y , , ^ A f » r 

αὐτὸς ' ἐρωτηϑειῖς, tL γηρασχξι ταχὺ, xaptg, &gry 
LL ΜᾷΡὃ5.» ; , 3 
Ο΄ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, vi ἔστιν ἐλπὶς, ἐγρηγορότος &- 

σεν ἐγυπνιον. 
nd 

ϑήσεως ; ἀσκήσεως. 

| 

* 'Q αὐτὸς τριῶν iq δεῖν παιδείᾳ, φύσεως, pia 

Ὃ αὐτὸς ὃ Σωκράτην μὲν ἔλεγεν ὀλιγοχρόνιον τυραν- 
- [4 

γίδα, Πλάτωνα δὲ προτέρημα φύσεως, Θεόφραστον cw- 

5) Segm. 17. Stob. T. 57. 
53. “Αφιστοτέλης ὃ φιλόσοφος αἷ--: 

τηϑείς ποτε ἔρανον ὑπὸ μοχϑη- 
ροὔ, καὶ παρασχόμενος ; ἐπειδὴ 
&t ed Bev τις αὐτοῦ, ὅτι TOLOU- 
τῳ ἔδωκεν, oU τῷ ayÓDpdimm, ἔφη, 
ἀλλὰ τι" ἀνθρωπίνῃ. Cfr. Diog. 

segm. 20. Idem est in apophth. 
Cod. Vat. CLI. ἐπεκούρησεν ποτέ 
viyi ᾿ᾷΔοιστοτέλης ἑπαιτήσαντε αὐ- 
τὸν, xaí τις πρὸς αὐτὸν εἶπεν. 

ὡς πονηρὸς εἴη ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ 
οὐ τῷ ἀνθρώπῳ ἔδωκά, φησιν, 
ἀλλὰ τῷ αἀνϑρυοωπένγῳ. ibid. 
* , “ $ PER 

«Τριστοτέλης Fourdusvos, τί &y- 

* . » 1 

ϑρωπος ἔχει ὅμοιον ϑεῶ, τὸ 

εὐεργετεῖν, ἔφη. 

, 6) In Mosc. deest: recepi et 
Laur. et impr. 

7) Hoc apophth. et duo sqT 
ex segm. 18. 

8) De pulcritudine baec ab 
istis philosophis dicta sunt. vid. 

Diog. Laért. L. V. segm. 19. 

Ilo in loco displicet mihi Ce, 

sauboni correctio, qui Aristo- 

teli tribuit, δῶρον εὐμορφίαν 

pro εὐμορφίας. Debuisset co 

rigere δῶρον τὴν εὐμορφίαν. $e 
sententia etiam frigidiuscula Yi. 



— 429 — 

πῶσαν ἀπάτην, Θεόκριτον ἐλεφαντίγην ξ ἡμίαν, ὦ Καρνεα-- 
dry ἀδορυφόρητον βασιλείαν. 

Ὃ αὐτὸς ? ἐρωτηϑεὶς, τίνι διαφέρουσιν οἱ πεῖται--᾿ 
δευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ὥσῳ, εἶτεν, οἱ ζῶντες τῶν 
τεϑνεώτων. ᾿ 

Ὃ αὐτὸς '5 ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστι φίλος, ἔφη, ule ψυ-- 
qn & δύο σώμασιν οἰκοῦσα. . 

Ὁ αὐτὸς MO τῶν ἀνθρώπων. ἔλεγε τοὺς μὲν οὕτω 
ψείδεσϑαι, wg ἀεὶ ζησομένους, τοὺς δὲ οὕτως ἀναλίσκειν, 

ὡς αἰτίχα τεϑνηξομένους. 

Ὃ αὐτὸς "" ἐρωτηϑεὶς, τί ποτε αὐτῷ περιγέγονεν ἐχ 
ψιἰοσοφίας, ἔφη, τὸ ἀνεπτιτάχτως ποιεῖν, ἃ τινες διὰ τὸν 

(10 τῶν νόμων φόβον ποιοῦσιν. 

Ὃ αὐτὸς "3 ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἂν προκόπτοιεν οἱ μα-- 
Jul, ἔφη, ἐὰν τοὺς προέχοντας διώκοντες, τοὺς ὑὕστε-- 
Qvae μὴ ἀναμένωσιν. ι 

Ὁ αὐτὸς τὸν ἔν νόσῳ διαϑῆκας γράφοντα ig πα-- | 
βαπλησια πάσχειν τοῖς ἐν χειμῶνι ϑαλαττίῳ εὐτρεπίξειν 
ἀρχομένοις τὰ τῆς νηὸς ὅπλα. m 

Ὁ αὐτὸς εἶπεν" ἐπιτήδειος εἰς "* φιλίαν ὃ πλεῖστα 
ἀδιχεῖδϑαι ὃ υνάμενος. 

Ὅ αὐτὸς βλασφημούμενος ὑπὸ ἀνϑρώπου ἀσελγοῦς, 
ἔφη, σὺ καὶ ἀκούεις τὰ κακὰ ῥᾳδίως καὶ λέγεις" époi δὲ 

ity ἄηϑερ καὶ ἀκούειν ἀηϑές.. 

* 

0 αὐτὸς ἕν τῷ σοφιστῇ φησι, πρῶτον Ἐμπεδοκλέα 
ῥητορικὴν εὑρεῖν, Ζήνωνα δὲ διαλεκτικὴν, ἐν δὲ τῷ περὶ 
πριητῶν φησὶν, καὶ ὅτι Ὁμηρικὸς ὃ Ἐμπεδοκλῆς καὶ 

δεινὸς περὶ τὴν φράσιν γέγονε, φορτικώτερος *5 ὧν καὶ 
τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐϊπιτεύγμασι χρώμενος. 

Ὃ αὐτὸς "5 ἔφη, ἐν παντὶ τῷ βίῳ τρεῖς μεταμελείας 

itur. Malim ergo δῶρον ei-| 15) Mosc. φορτικότερος. Leur. 
vias. Matth. et impr. φορτικός τε. 

! $—45) Segm. 40. 46) Catoni majori, tribuk 
14) Laur. πρὸς φιλίων. Plut. c. 9. 

16 
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4 . $25 ἮΝ - ' 5 f 
εἰναι" μίαν μὲν ἐπὶ τῷ γυναικὶ πιστεῦσαι λόγον ἀποῤῥη-. 
τον" ἑτέραν δὲ, πλεῦσαι" τὴν δὲ τρίτην, ὅτι μέαν ἡμέραν 
ἀδιάϑετος i ἔμεινας. ᾿ s 

Ὅ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς ^, διατί τῶν καλῶν ὃ ἔρως, τυ-- 

φλοῦ, εἶπεν, ? ἐρώτησις. 

Ὁ αὐτὸς ἔφη "ὃ, τὸ κάλλος πάσης ἐπιστολῆς συστα-. 
τικώτερον εἶναι. 

Ὁ αὐτὸς 19 τοὺς τὰ ἐνεργῇ πράγματα πειρωμένοις 
δεικνύναι ὅμοιον ἔφη ποιεῖν τοῖς διὰ λύχνου τὸν ἥλιον 
φιλρτιμουμένοις δεικνύναι. 

Ὁ αὐτὸς "9 ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τιῦος, τέ δυσκυλωτατῦν. 

ἐστεν ἐν τῷ βίῳ, εἶπε, τὸ σιωπᾷν, ἃ μὴ. δεῖ λαλεῖν. 
Ὅ αὐτὸς ϑεασάμενος γεανίσχον κατωφρυωμένον, un 

δὲν δὲ ἐπιστάμενον, ; γεαγίσχε, ἔφη, οἷος μὲν δοκεῖς αὐτὸς 
εἶναι, ἐγὼ γενοίμην" οἷος δὲ τῇ ἀληϑείᾳ. ὕπαρχεις, τοὶ-- 
ovcol μου ^ oL ἐχϑροὶ γένοιντο. | 

Ὃ αὐτὸς ép, ϑεοῦ μέν ἐστι, πράττειν ἃ βούλεται, 
ἀνϑρώπου δὲ, τὰ δέοντα προϑυμεῖσϑαι. 

Ὃ αὐτὸς κατανοήσας μειράκιον ἐπὶ τῇ πολυτελείᾳ 
τῆς χλαμύδος σεμνυνόμενον ̓  οὐ παύσῃ, ἐφη, pego, 

᾿ ἐπὶ βροβάτου σεμνυνόμενος᾽ ἀρετῇ; ; 
Ὃ αὐτὸς ἐφῃ, ^] φϑόνος ἀνταγωνιστής ἐστι τῶν &- 

τυχούντων.᾽ 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς 22, δὲ ὃ ἔρως ἕνεκα τῆς συνου- 
σίας γίνεται, οὔτε, ἐφη, διὰ τοῦτο, οὐτ᾽ ἄνευ τούτου. 

΄ ᾿ΠΙόϑεν τρέφεται ὃ κόσμος " 
ε 3." τ 3 , ς΄ P 3 ; O «vcog eint», ei τρέφεται 0 κοῦμος καὶ φϑαρη- 

17) Stob. T. 65. 4A. Diog. : 19) Stob. T. 4. 87. Law. 
L. segm. 20. In Laur. deest. | non habet. | 

18) Diog. segm. 48. Laur. 20) Stob. T. 41. 8. 
om. — Ád finem Mosc. addit:| 91) Impr. μοι. 
ἢ δῶρον εὐμορφίας, quae verba| 42) Stob. T. 65. 52. 
absunt ab impr. et a Stob. 1) Ex Plutarch. T. IL. p.886. 
T. 65. 11. à 887. Matth. | 
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σεται, ἀλλὰ μήν οὐδεμιᾶς ἐπιδέεται τροφῆς, διὰ τοῦτο 
| XA , ?,? 8 C v 4 , 2 ^ 

xu αἴδιος.. Πλατων αὐτὸν αὐτῷ τὸν χοσμὸν ἐκ τοῦ 
! A M M , , e 

φϑίνοντος κατὰ μεταβολὴν τὸ τρέφον παρέχεσϑαι" Φι-- 
, * Y M * 1 1 2 3 Led 

Azo; διττὴν εἶναι τὴν φϑοβὰν, τοτὲ uiv ἐξ οὐρανοῦ 
πυρὸς ῥυέντος, τοτὲ δὲ ἐξ ὕδατος" σεληνιακοῦ περιστροφῇ 
τοῦ ἀέρος ἀποχυϑέντος, καὶ τούτων εἶναι τὰς ἀναϑυμι-- 

σεις τροφὰς τοῦ κύσμου 5 

Πόϑεν τρέφεται ὃ κόσμος 3 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, ἀρχαῖός vig λόγος καὶ πατριὸς ἐστε 

πᾶσιν ἀνθρώποις, ὡς ἐκ ϑεοῦ τὰ πάντα καὶ διὰ ϑεῶν 
ὑμῖν συνέστηκεν: οὐδεμία δὲ φύσις αὐτὴ xa9' ἑαυτὴν 
ἔστιν αὐτάρκης, ἐρημωϑεῖσα τῆς ἐκ τούτου σωτερίας" διὸ * 
xd τῶν παλαιῶν εἰπεῖν τινες προήχϑησαν, ὅτι πάντα 
tura ἐστε ϑεῶν πλέα τε καὶ δι᾿ ὀφϑαλμῶν ἰνδαλλόμενα 
ἡμῖν, καὶ δι᾽ ἀκοῆς καὶ πάσης αἰσϑήσεως᾽ τῇ δὲ ϑείᾳ δυνάμει 
πρέποντα καταβαλλόμενοι 5 λόγον, OU μὴν τῇ γε οὐσίᾳ" 
σωτῇρ μὲν γὰρ ὄντως ἁπάντων ἐστὶ καὶ γενέτωρ τῶν ὅπως-- 
ὀήποτε κατὰ τόνδε τὸν κόσμον συντελουμένων ὁ ϑεύς. 

᾿Αρχελάου * 

᾿Αρχέλαος, ᾿Απολλοδώρου ἢ Midovog, ᾿᾿ϑηναῖος ἢ 
ιλησιος, Le qs "tyabayógov, διδάσκαλος Σωκράτους, 

τὴν φυσικὴν φιλοσοφίαν! ἐκ τῆς Ἰωνίας μετήγαγεν αϑήναζε, 
i ἐκλήϑη φυσικός" ovrog δύο αἰτίας ἔλεγεν εἶναι γενέ-- 

σεως, ϑερμὸν καὶ ὑγρὸν xol τὰ ζῶα ἀπὸ τῆς ἡλίου ϑέρ-- 
μῆς γεννηϑῆναι, καὶ τὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ 
φύσει, ἀλλὰ νόμῳ᾽ ὁ δὲ λόγος αὐτῷ οὕτως ἔχει" τηκόμε-- 
"0 φησι τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, καϑὸ μὲν elg πυ-- 

2) Mosc. addit: Ὁ αὐτὸς ἔφη, | usque ad finem absunt ab im- 
ϑεοῦ μέν, ἔστι πράττειν x. v. À., | pressis. 
εἴ paullo ante. 5) Mosc. καταβαλλυμένη. Forte 

8) Abest a Laur. καταβαλλόμενοι. Matth. 

M) Διὸ xoi τῶν παλαιῶν etc.| 4) Nomen hoc in impressis ᾿ 

16 * 



ρῶδες συνίσταται, ποιεῖν γῆν᾽ xo90 δὲ περιῤῥεῖ, ἀέρα. 
γεννᾷν" ὅϑεν ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὃ δὲ «τὸ τῆς τοῦ 
πυρὸς περιφορᾶφ χρατεῖται. Γεννᾶσϑαι δέ φησι τὰ ζῶα 

ix ϑέρμης τῆς γῆς xol Ῥιύος, ἣν παραπλησίαν yaloni 
οἷον τροφὴν ἀνίησιν" οὕτω δὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους 
ποιῆσαι. | | 

, *'4ncehing? 
ὃ ζωγράφος, ἐρωτηϑεὶς, διατί τὴν τύχην καϑημένην ἔγρα- 
ψεν, εἶπτεν᾽ οὐχ ἕστηκε γάρ. 

7 * Ἡφριστώνυμος 
εἶπεν, ὅτι πλῷ ἔοικε τῷ παρὰ γῆν ὁ τῶν πενήτων Bloc 
ὁ δὲ τῶν πλουσίων τῷ διὰ πελάγους" τοῖς μὲν γὰρ ὑᾳ- 

διόν ἐστι καὶ πεῖσμα βαλεῖν καὶ προσχεῖν καὶ νεωλκχῆσαι" 
τοῖς δ᾽ οὐ. | 

* ᾿πόφϑεγμα ᾿Απολλωνίδου τοῦ Νικαέως, ἄλλοι δὲ 

φασι Znurvolov τοῦ Σκηψίου, 

“Δρετὴ τριὰς, σύνεσις, καὶ χράτος, καὶ τύχη. 

* ᾿4γαϑοκλέους. 

᾿Δγαϑοκλῆς ὑὸς ἣν κεραμέως" γενόμενος δὲ κύριος 

Σικελίας καὶ βασιλεὺς ἀναγορευϑεὶς εἰωϑει κεραμεᾶ no- 

τήρια τιϑέναι παρὰ τὰ χρυσᾶ, καὶ τοῖς γέοις ἐπιδεικνύ- 
μενος λέγειν, Or. τοιαῦτα ποιῶν πρότερον, νῦν ταῦτα 
ποιεῖ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἀνδρίαν. 

Ὃ αὑτὸς πολιορκῶν ποτε πόλεν, ἐπειδὴ τῶν ἀπὸ τοῦ 
τείχους τινὲς ἐλοιδοροῦντο λέγοντες, ὦ καραμεῦ, τὸν μι- 
u90v πόϑεν ἀποδώσεις τοῖς στρατιώταις, πρὸς καὶ pa- 

διῶν εἶπεν, αἴκα ταύταν ἕλω. taf δὲ κατὰ xQovog ἐπί- 
σρασκε τοὺς αἰχμαλώτους, λέγων" ἐὰν μὲ πάλιν λοιδορῆκε, 

πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν ἔσται μοι ὁ λόγος. 
ες 4." [] p - “ 

"Ὁ αὐτὸς ἐγκαλούντων τοῖς ναύταις αὐτοῦ τῶν 19α- 

non exstat, quamvis in nomi-| 4) Stob. T. 105. 60. 
num catalogo enumeretur. ' 



-- 19b — 

χησίων, ὅτε τῇ νήσῳ προσβαλόντες τῶν ϑρεμμάτων τινὰ 
ἀπέσπασαν, ὃ δὲ ἡμέτερος, ἔφη, βασιλεὺς ἐλϑὼν πρὸς 
ἡμᾶς, οὐ μόνον τὰ βρύβατα λαβὼν, ἀλλὰ καὶ τὸν ποι-- 
μένα προσεκευφλωώσας ἀπῆλϑεν. 

* 4γασικλέους. 
᾿Δγασικλῆς ὁ “ακεδαιμονίων βασιλεὺς πρὸς τὸν εἰ-- 

πῦγτα, πῶς ἂν τις ἀδορυφόρητος ὧν ἄρχειν ἀσφαλῶς 
δύναιτο, ἐὰν οὕτως, ἔφη, αὐτῶν ἄρχῃ, ὥσπερ οἱ πατέρες 
τῶν υἱῶν. | 

Ὃ αὐτὸς, ϑαυμαζοντὸς τινος, ὅτε φιλήκοος ὧν ov 
προρδέχεταε Φιλοφάνην τὸν σοφιστὴν, ἔφη" τούτων yon5o 
μαϑητὴς εἶναι, ὧν εἰμι LOG. 

| * γαμέμνονος. 
᾽Αγαμέμνων φυλαττόμενος τὸ δόξαι ϑατέρῳ τῶν 

Zoutoy χαρίσασϑαι, αἰχμαλώτους τῶν, Τρώων συναγαγὼν 

ἤρετο αὐτοὺς, ὁπότερος τῶν δύο τούτων ἤρωων, “ἴαντος 
ἐέγω καὶ Ὀδυσσέως, πρὸς κακοῦ μῶλλον. ἐγένετο; Tov δὲ 
εἰπόγγων, ὡς Ὀδυσσεὺς, ἔκρινε λοιπὸν ἄριστον εἶναι τὸν 
πλεῖστα μάλιστα λυπήσαντα τοὺς ἐχϑροὺς, ὅϑεν Ὅμηρος" 
Παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς ᾿49ήνη. 

-ς- 

Ἐ᾿4γησιλάου. 
᾿Δγησίλαος ὃ μέγας, ἐπαινοῦντός τινος ῥητορα e 

τῷ δυνατῶς αὔξειν τὰ μικοὰ Y πράγματα, οὐδὲ σκυτοτό-- 

μον, ἔφησεν, ἡγοῦμαι σπουδαῖον, ὃς σμικρῷ ποδὲ ὑποδη-- 

ματα μεγάλα περιτίϑησιν. 
Ὁ αὐτὸς, ὁπότε ψεγόντων τινῶν ἢ ἐπαινούντων ἀκού-- 

0, οὐχ ἥττον ᾧετο “δεῖν καταμανϑάνειν τοὺς τῶν λεγόν-- 
tuy τρύπους, ἢ περὶ ὧν λέγοιεν. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγεν" οὐχ οἱ τόποι τοὺς ἄνδρας ἐντίμους, 
ἀλλ᾽ οἱ ἄνδρες τοὺς τύπους ἐπιδεικγύουσιν. 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν μῦν ἑλκόμενον ἐκ ϑυρίδος ὑπὸ παι-- 
(plo κρατοῖντος, ἐπεὶ ὁ μῦς ἐπιστραφεὶς ἔδακε τὴν 

Μῖρα τοῦ κρατοῦντος καὶ ἔφυγεν, ἐπιδείξας τοῖς παρού-- 



-— 

voy κομιδῇ ὄντα, εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ Πρίαμος ταὐτην 
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σιν εἶπεν" ὅταν τὸ ἐλάχιστον ζῶον οὕτως ἀμύνηται τοὺς 
ἀδικοῦντας, tí τοὺς ἀνδρας TEQOGT)XEL ποιεῖν λογίξεσϑαι; ; 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, ἄχρι τίνος εἰσὶν οἱ τῆς Aoxo- 

γνικῆς ὅροι, τὸ δόρυ κραδαᾶνας, εἶπεν" ἄχρες οὗ τοῦτυ 

φϑανοι. 

Ὃ αὐτός τινος ἐπιξητοῦντος, διατέ ἀτείχιστος ἢ 
Σπάρτη, ἐπιδείξας τοὺς πολίτας ἐξωπλισμένους, ταῖτα 

ἔστιν, εἶπε, τὰ “Τακεδαιμονίων τείχη. ᾿Αλλου δὲ τὸ αὐτὸ 

ἐπιξ δητοῦντος, οὐ. λίϑοις δεῖ καὶ ξύλοις τετειχίσϑαι τὰς 
πόλεις, ἔφη, ταῖς δὲ τῶν ἐνοικούντων ἀρεταῖς. 

Ὃ αὐτὸς τοῖς αὐτοῦ φίλοις παρήγγειλδ, μὴ χρήμα- 

σιν, ἀνδρίᾳ δὲ καὶ ἀρετῇ σπουδάζειν πλουτεῖν. | 
Ὃ αὐτὸς 'ἐρωτώμενος, πῶς μεγάλην δόξαν meQu- 

ποιήσατο, ϑανάτου καταφρονήσας, ἔφη. | 
Ὃ αὐτὸς ᾿μακαρίξοντὸς τινος τὸν Περσῶν βασιλέα, 

ἔχων τὴν ἡλικίαν ἠτύχησεν. | 
^— Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος, διατί μάλιστα παρὰ τοὺς di- 
λους εὐδαιμονοῦσιν oL Σπαρτιᾶται, διότι, εἶπε, παρὰ 

τοὺς ἄλλους ἀσκοῦσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι. 
Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἂν τις μάλιστα παρ᾽ g- 

ϑρώποις εὐδοκιμοίη, εἰ λέγοι, εἶπε, τὰ ἄριστα, πράττοι 
δὲ τὰ καλλιστα. | | 

Ὃ αὐτὸς τὸν στρατηγὸν δεῖν ἔφασκε πρὸς μὲν τοὺς 
ἐναντίους τόλμαν, πρὸς δὲ τοὺς ὑποτεταγμένους εὔνοιαν 
ἔχειν. . | 

Ὃ αὐτὸς, ἐπιξητοῦνεός τινος, τίνα δεῖ ἱμανϑάνεν 

τοὺς παῖδας, ταῦτα εἶπεν, οἷς καὶ ἄνδρες γενομένγοι 

χρήσονται, . 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, τοὺς τὴν ̓ Ασίαν κατοικοῦντας, ἐλευ- 

ϑέρους μὲν κακοὺς εἶναι, δούλους δὲ ἀγαϑούς. | 

Ὃ αὐτὸς * περὶ ἀνδρείας καὶ δικαιοσύνης ἐρωτηϑεῖδι, 
. 

* 

3) Plut. c. 25. 

b 
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ποτέρα βελτίων, οὐδὲν ἀνδρείας ἔφη χρήζομεν, ἐὰν πάν-- 
τες ὦμεν δίκαιοι. 

Ὁ αὐτὸς 5, “Ἰακεδαιμονίων νικησάντων. ᾿Ἵϑηναίους 

xi τοὺς συμμάχους ἐν Κορίνϑῳ, πυϑόμενος τὸ πλῆϑὸς 

τῶν πολεμίων νεχρῶν, φεῦ τῆς Ἕλλαδος, εἶπεν, ἃ το-- 
φούτους ὑφ᾽ ξαυτᾶς ἀπολώλεχεν, ὕσους ἀρκεῖ τοὺς βαρ-- 

βάρους νικῇν ἅπαντας. 
᾿Αποϑνήσκων 5 δὲ τοὺς φίλους ἐχέλευσε μηδεμίαν 

πλᾶϑαν μηδὲ μιμηλὰν ποιήσασϑαι, τὰς εἰκόνας οὕτω 
προσαγορεύων" eb γὰρ τι καλὸν ἔργον πεποίηκα, τοῦτό 
μοι! μνημεῖον ἔστιν, εἰ δὲ μηδὲν, οὐ δ᾽ εἰ πάντες av— 
ὑριαντες. 

Ξενοφῶν δὲ περὶ αὐτοῦ ἔλεγε" ποίας γὰρ γεότητος 
0v χρεῖττον τὸ ἐκείνου γῆρας ; 

*" 4yi0og. 

"Aye ὃ βασιλεὺς οὐχ ἐφη voig “ακεδαιμονίους ἐρω-- 

1», πόσοι εἰσὶν, ἀλλὰ ποῦ εἰσιν οἱ πολέμιοι. 
Ὃ αὐτὸς ἐν Mavrtwelq κωλυόμενος διαμάχεσϑαι τοῖς 

πολεμίοις πλείοσιν οὖσιν, εἶπεν" ἀνάγκη πολλυῖς μάχε--. 
σϑαι τὸν ἄρχειν πολλῶν βουλόμενον. 

Ὃ αὐτὸς πρὸς ἄνϑρωπον πονηρὸν ἐρωτῶντα πολλά-- 
τις͵ τίς ἄριστος εἴη Σπαρτιατῶν, εἶπεν, Ó τύνη ἀνομοι-- 
ὑτατος. 

Ὃ αὐτὸς πρὸς τὸν πυνθανόμενον, πόσοι εἰσὶν oí 
“αχεδαιμόνιοι, πολλοὶ σοι, ἔφη, δόξουσιν εἶναι, ἐὰν αὖ-- 
τοὺς ἴδῃς μαχομένους. . 

Πρεσβευτὴς éx Περίνϑου. παραγενόμενος εἷς “ακε-- 
δαίμονα ἐμαχρηγόρει" ὡς δ᾽ ἐπαύσατο λέγων, καὶ ἠρώτα 
τὸν y, τί δεῖ τοῖς Περινϑίοις ἀπαγγεῖλαι, τί δ᾽ ἄλλο, 
ἔφη, ἢ ὅτε σὺ μὲν μόλις ἐπαύσω λέγειν, ἐγὼ δ᾽ ἐσιω«ι 
flo. . 

4) Plut. c. 46. 5) Plut. c. 9. 



rj - 

— 198 — Ξ 

κ᾽ Αλκιβεάδοιυ, 

᾿Αλκιβιάδης 5 προσελϑὼν διδασκαλείῳ δαψῳὸδὶ 
Ἰλιάδος inet" τοῦ δὲ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου 
φήσαντος, ἐντρέψας αὐτῷ κόνδυλον παρῆλϑεν.. 

Ὃ αὐτὸς ἔτι 7 παῖς ὧν ἐλήφϑη λαβὴν ἕν σαλαίστρᾳ, 
καὶ μὴ δυνάμενος διαφυγεῖν, ἔδακε τὴν χεῖρα τοῦ χατα- 
παλαίοντος᾽ εἰπόντος δὲ ἐκείνου, δάκνεις ὡς αἱ γυναῖχες, 

οὐμένοῦν, εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς οἱ λέοντες. | 
Ὃ αὐτὸς ἔχων ὃ κύνα πάγκαλον ἐωνημένον ἕπταχις- 

χιλίων δραχμῶν, ἀπέκοφεν αὐτοῦ τὴν οὐράν" ἐρωτήσαν-- 
τος δέ τινος αὐτὸν, τίνος χάριν τοῦτο πεποίηκεν, ὕπως, 
ἔφη, τοῦτο λέγωσιν ᾿Αϑηναῖοι περὶ ἐμοῦ, καὶ μηδὲν ἀλλο. 
πολυπραγμονῶσιν. 

Ὃ αὐτὸς 9, καλούμενος ἐπὶ χρίσιν ϑανατικὴν ὑπὸ 

“Αϑηναίων ἀπὸ Σικελίας, ἔχρυψεν᾽ ἑαυτὸν, εἰττὼν, εὐήϑη 
εἶναι τὸν δίκην ἔχοντα ζητεῖν ἀποφυγεῖν, ἐξὸν φυχγεῖν' 
εἰπόντος δέ τινος, οὐ πιστεύεις τῇ πατρίδι τὴν περὶ 
σεαυτοῦ κρίσιν; ἐγὰ μὲν, ἔφη, οὐδὲ τῇ μητρὶ, μή πως 
ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν" βαλῃ ψῆφον ἀντὶ τῆς λευχῆς. 
᾿᾿Ακούσας δὲ, ὅτι θάνατος αὐτοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ χατέ-- 

γνωσται, δείξωμεν οὖν, εἶπεν, ὅτι ζῶμεν, καὶ πρὸς 4a- 

κεδαιμονίους τρεψάμενος τὸν 4εκελικὸν ἤγειρεν ἐπὶ τοὺς 
᾿Αϑηναίους πόλεμον. 

᾿Αντιφάνους. 

“Ἀντιφάνης 19 εἶπεν, ὁ μηδὲν ἀδικῶν οὐδενὸς δεῖται 

γύμου. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν 3. 

Ἐν γῇ πένεσϑαι χρεῖττον, ἢ πλουτοῦντα πλεῖν. 

6) Plut. Alc. c. 7. 9) ib. c. 92. 
7) Plut. Alc. c. 3. 10) Stob. T. 9. 16. 

8) ib. c. 9. 41) Stob. T. 59. 15. 



*'O αὐτὸς εἶπεν ". 

Ὀφϑαλμεῶν ἄνθρωπος ἰσχυρῶς, κακὰ 
! , ea 2 M , , 

IlaunoAAa πασχων, ἕν ἀγαϑὸν πασχει μΌγον, 

Ὅτ᾽ οὐχ ὁρᾷ γυναῖχα τοῦτον τὸν χρόνον. 

* Ὃ αὐτὸς εἶπεν "3, e 

4p ἔστι λῆρος πάντα πρὸς τὸ χρυσίον, 
Μόνον γὰρ ἀεὶ διαμένειν εἴωϑ'᾽ ἀεί. 
Τὸ χρώμὰ δ᾽ αὐτό" τῶν φίλων δὲ τοὺς τρόπους 
Οὐδέφοϑ᾽ ὁμοίως ζωγραφοῦσιν, αἱ τύχαι" 
Πλ οὔτος δὲ βασανὸς ἐστιν ἀνθρώπου τρόπων. 
Ὅταν εὐποριῦν γάρ αἰσχρὰ πράττῃ πράγματα , 

Τί τούτων ἀπορήσαντ᾽ ἂν οὐχ οἴει ποιεῖν; 

* Ὃ αὐτὸς εἶπεν ". 

Οὐ πώποτ᾽ ἐξήλωσα πλουτοῦντα σφόδρα 
ϑρωπον, ἀπολαύοντα μηδὲν ὧν ἔχει. 

*'O0 αὐτὸς εἶπεν. 

Ὁ πλοῦτος ἡμᾶς, καϑάπερ ἰαϊρὸς κακὸς, 
Τυφλοὺς βλέποντας παραλαβὼν πάντας ποιεῖ. 

* Ἢ αὐτὸς εἶπε "5. d $ 

Τρόπος δίκαιος χτῆμα τιμιώτατον. 

* '0 αὐτὸς εἶπε 16, 

Πρὸς γὰρ τὸ γῆρας ὥσπερ ἐργαστήριον 
“ἅπαντα τ᾽ ἀνθρώπεια προσφοιτῷ xaxa. 

12) Stob. T. 73. 52. |] 45) ib. T. 37.15. . 
13) ib. 94. 44. 16) ib. T. 116. 44. Arsen. 
15) ib. 16. 7. γὰρ om... 

47 



ὶ 

— 4380 — 

^O αὐτὸς εἶπε 57, 
& "- e ' 5 “ ^ 

To γῆρας cQ βωμος- ἔστι τῶν κακῶν. 
/ v 4 ^" ' 

Hav? iav? ἰδεῖν γὰρ εἰς τοῦτο καταπεφευγότα.. 
. / 

Ὃ αὐτὸς ἔφη ?*. 

Ὡς ἔστι τὸ γαμεῖν ἔσχατον τοῦ δυστυχεῖν... 

Ἐ᾽“ντιφῶντος. 
3 -οὥ . , τῳ Ῥ , , 

Ἀντιφῶν εἰπε" τέχνῃ κρατοῦμεν, ὧν φύδει νικωμεϑα. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν. . 
e ^ , Ei δέοι τι ἁμαρτεῖν, τὸ ἀδίκως ἀπολῦσαι ὁσιωτερον 

9» Ni 5*8 5 ! . * 1 s € ! p 2 ; ^ 
“ἢ τὸ αδίκως απολέσαι" TO' μὲν γὰρ ἀμαρτημὰ ἔστι, τὸ 
δὲ ἀδίκως ἀποκτεῖναι ἀσέβημα. | 

.* A4o0v090010'g. 
3 ' , 5 ^ LY » 5€ Li 

“ρτωριος τις ἐν τῷ περὶ μακροβιωτίας ἐφ᾽ ὅσον pot- 
ξαι τὰ σιτία μόνον οἴεται δεῖν προσάγειν ποτὸν, ἕνα μα-- 

: Li , 

χροτέραν χτησώμεϑα τὴν ζωήν. 

, ; * "doxtióeuo v 
3 : ,, Q! | , “ 
“ρχίδαμος, ὃ “Ἵγησιλαου, ἰδὼν βέλος τῦτε πρῶτον 

* 3 c 4 

&x “Σικελίας κομισϑὲν, ἀγεβοησεν, ὦ Ἥρακλεις, ἀπολωλεν 

ἀνδρὸς ἀρετώ. " 

5 ot ! 
“νὴρ ?? εἰς “ακεδαίμονα ἀφίκετο Χῖος, γέρων δὴ 

b.» LI 4 » * r 4 * " À 25 4 ^t [] 4 M 

ὧν, τὰ μὲν ἀλλα color, ηδεῖτο. δὲ ἐπὶ τῷ γήρᾳ, καὶ τὴ» 

τρίχα πολιὰν οὖσαν, ἐπειρᾶτο βαφῇ ἀφανίζειν" παρεὶ- 
y e b ϑὼν οὖν εἶπεν ἐχεῖνα, ὑπὲρ ὧν xol ἀφίκετο" vacuus 

y c ^d , ὃ ΄ , Ὁ , 2» κα « 4 P] ex , 
οὖν ὁ -foxióefiog, τί ἂν, ἔφη. οὗτος ὑγιὲς εἴποι, ὃς οὐ 

17Y Stob. T. 116- 15. 49) 1b. T. 59. 13. 
18) ib. T. 68. 957. 450) ib. T. 49. 90. 
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povoy ἐπὶ τῇ ψυχῇ τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλὴ 
περιφέρδυ;. 

ITOPIAI. 

"Iovooía. Δλκμήνης καὶ Ἠλεκτρυόγος: 

᾿Αλκμήνης" τῆς Ἠλεκτρυόνος καὶ “Δμαξοῦς τῆς .4ναγ-- 
ταίου ἡἠρασϑη “«ἀμφιτρύων, ὃς ἀνελὼν λεχτρυόνα βοῶν 
ἀμφισβητήσεως χάριν, ἐξ “ἄργους ἔφυγεν εἰς Θήβας, σὺν 
αὐτῷ δὲ καὶ ᾿“λκμηνη" ὑποδεχϑέντων δὲ ἀσμένως ὑπὸ 
τῶν βασιλευόντων τῆς πόλεως Κρέοντος καὶ Ἡνιύχου, 
τιμῆς ἐτύγχανον μεγίστης" οὐ βουλομένης δὲ ᾿Αλκμήνης 
γχαμηϑῆναι, εἰ μὴ οἱ φονεῖς τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς ἀναιρε-- 
$us διὸ κατηγωνίσατο αὐτοὺς ᾿Αμφιτρύων, προςλαβό-- 
μενος συμμάχους Βοιωτοὺς καὶ “Τοχροὺς, ἔτε δὲ καὶ Φω-- 

xig, ἐνιαυτὸν προσεδρεύσας᾽ ὡς δὲ ἐπιστρέψας ἀπὸ τῆς 
στρατείας ἦγδ τοὺς γάμους ξαυτοῦ τε καὶ τῆς ᾿Αλκμήνης, 
τῇ αὐτῇ γυχεὶ ἐρασϑεὶς αὐτῆς ὃ Ζεὺς xol εἰκασϑεὶς ᾿,Ἵμ-- 
φιτρύωνι ἐμέγη καὶ υἱὸν ἐποίησεν" ὁμοίως δὲ. καὶ ᾿Αμφι-- 
τρύων τῇ αὐτῇ vuxti.. Ἤδη δὲ ἐχείνης δεκαμηνιαῖον X00— 
"0v τῆς μίξεως ἐχούσης γεννᾶται Ἡρακλῆς μὲν ἐκ Διὸς, 
Ἰφίχλης δὲ ἐξ ̓ Αμφετρύωνος. Φασὶ δὲ Δία, συγχοιμῴς-- 
μενον ̓ Δλκμήνῃ, πεῖσαι τὸν ἥλιον ur ἀνατεῖλαι ἐπὶ τρεῖς 
Ἱμέραρ, 0ϑεν καὶ ἐπὶ τρεῖς αὐτῇ Ó Ζεὺς τὸν τριέσπερον 
Ἡρακλέα ἐποίησεν», 

“Ιστορία. περὶ ᾿Αχιλλέως, 
e Li 

ὅτε περιέβαλλον αὐτὸν τὰ γυναιχεῖα ἱματια.. 

᾿Αλεξάνδρου τοῦ Ἑκαβης ve καὶ Πριάμου Ἑλένην 
ἁρπάσαντος, ᾿Αγαμέμνων καὶ Mevileog τοὺς “Ἕλληνας 
χατὰ τῶν Τρώων ἐστρατολύγησαν. Πηλεὺς δὲ προγι-- 
γώσχων, ὅτι μοιρίδιον ἦν ἐν Τροίᾳ ϑανεῖν τὸν ᾿“ἀχιλλέα, 
παραγενόμενος εἰς Σκύρον πρὸς “υκομήδην τὸν βασιλέα, 

0 17 * 



παρέϑετο τὸν ᾿Αχιλλέα, γυναικείαν ἐσθῆτα ἀμφιέσας, ὡς 
κύρην μετὰ τῶν ϑυγατέρων ἀναστρέφεσθαι" χρησμοῦ δὲ 
do9évrog, μὴ ἁλώσεσθαι τὴν, Τροίαν χωρὶς ᾿«ἀχιλλέως, 
πεμφϑέντες ὑφ᾽ Ἑλλήνων Ὀδυσσεύς τε καὶ Φοίνιξ xd 
Νέστωρ, Πηλέως ἀρνουμένον παρ᾽ αὐτῷ παῖδα μὴ τυγ-- 
χάνειν, πορευϑέντες εἰς Σχύρον, καὶ ὑπονοήσαντες μετὰ 

TOY παρϑένων τὸν Ἀχιλλέα τρέφεσϑαι ; ταῖς Ὀδυσσέως 

ὑποϑήχκαις ὅπλα καὶ ταλάρους ἐῤῥεψαν σὺν ἱστουργικοῖς 
ἐργαλείοις ἔμπροσϑεν τοῦ παρϑενῶνος. 4i μὲν οὖν x- 
ραι ἐπὶ τοὺς ταλάρους ὥρμησαν καὶ τὰ λοιπὰ, ᾿ΑΑἀχιλλεὺς 
δὲ ἀνελόμενος τὰ ὅπλα κατάφωρος ἐγένετο καὶ συνεστρα--: 
τεύσατο. . Πρότερον δὲ ταῖς παρϑένοις συνδιατρίβων 

. ἔφϑειρε Δηϊδάμειαν τὴν “ἀυκομήδους, ἣ τις ἐξ αὐτοῦ 
ἐγέννησε Πύῤῥον, τὸν ὕστερον Νεοπτόλεμον κ᾿ ληϑέντα, 
ὅστις τοῖς Ἕλλησι γέος ὧν συνεστρατδύσατο μετὰ ϑανα-- 

τον τοῦ πατρός. 
- 

i 

Ἱστορία περὶ ᾿Ἄἄκτορος. ^ 

᾿Αχτὼρ γένει μὲν ἦν “οκρὸς, γήμας δὲ “Ἵἴγιναν τὴν 
"Aowrnov τοῦ ποταμοῦ, Θηβῶν ϑυγατέρα, μετὰ τὴν Διὸς 
μίξιν κατὰ μῆνα ἐγέννησε ἹΠενοίτιον, ὃς ἀνελϑὼν ἐπὶ τὴν 
πατρώαν γῆν Ὀποῦντα, Πάτροκλον ἐτέκνωσεν, ὃν εἰκότως 

Ὅμηρος Mv Ὁμηδόνα εἶπε, διὰ τὸ γεννηθῆναι τὸν πατέρα 

αὐτοῦ ἐν Αἰϊγένῃ.. 

᾿ i rm - ) ἹΙστοσία ᾿Αρηϊϑόου τοῦ Βοιωτίου. 

| 4ρηΐϑοος ὃ Βοιώτιος, ἄριστος τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἀν- 
ϑρώπων, διαβὰς εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν" (ἦν γὰρ ἁψιμαχία τὶς 
δεῦρθ τοῖς Βοιωτίοις πολίταις καὶ τοῖς ᾿μάρκασε περὶ γῆ» 

ὅρων») , πλείστην ἐντεῦϑεν χατεσύρετο λείαν" καταφρόνησιν 
δὲ αὐτοῦ μεγάλην ἐμβαλόντων ᾿Αρκάδων; “τυκοΐῦργος 9 

τῶν ἐνταῦϑα κράτιστος ἀνὴρ λόχον ποιήσας ἔπεισε τοῦ 

πρϑόου τὴν πολλὴν φάλαγγα, ἀγεῖλέ t€ αὐτὸν, καὶ 
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ὑπολαβὼν αὐτὸς τὴν λείαν, εἶ τι καὶ πρὸς ἄμυναν παν-- 
τευχίαν μετὰ τῆς χορύνης. Ἢ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. 

Περὶ “Αρμονίδου καὶ Φερέκλου. 

“Δρμονίδης τέκτων ἦν, λεγόμενος τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκ᾿ 
τοῦ ἐφαρμόζειν ἐντέχνως τὰ ξύλα τοῖς τεχναστοῖς πρα-- 

γμασιν, οὔ τεένος υἱὸς ὑπῆρχεν ὁ Φέρεκλος, πρῶτος τέκ-- 
των καὶ εὑρετὴς γεγονὼς τῆς νηὸς, ἐν y καὶ τὸν .,41λέ-- 
ξαγνόρον παρεσχεύασαν εἰσελϑεῖν καὶ παραγενέσϑαι εἰς 

Δαχεδαίμονα, καὶ ἁρπάσαι τὴν Ἑλένην, τῆς ᾿Αφροδίτης 
τῷ Φερέχλῳ συμβουλευσάσης πρὸς τοῦτο, καὶ αὑτὸν τὸν 
᾿Αλέξανδρον, διὰ τὸ προτιμηϑῆναε τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τῶν 
ἄλλων ϑεαινῶν τὴν ᾿Ἰφροδίτην τῇ τοῦ μήλου κρίσει καὶ 
χάριτι" ὡς τὴν ὥραν τοῦ κάλλους ὑπεξαιρεϑεῖσαν ὑπ᾽ 
᾿Δλεξανδρου, καὶ προκριϑεῖσαν τῶν ἄλλων ὡς εἴρηται" 
προσφυῶς δὲ συμβέβηκεν υἱὸν τοῦ "touovidov τὸν Φέ-- 
gelo» ὀνομάζεσθαι, ἐκ véxrovog τοιούτου γεγενημένον 
αὐτύν, . 

Περὶ ἄρκτω ν. 

᾿Αρχτοι. δύο δείκνυνται ἐν τῷ βορείῳ κλίματι" αὕτη 
τὲ ἡ μεγάλῃ ἡ καλουμένη. ἅμαξα͵ διὰ τὸ εἰς ἁμάξης τρύ-- 
ποὺ κατηστερίσϑαι, καὶ ἐγγὺς ἐχείνης ἡ μικρὰ ἡ κυνό--᾿ 
δουρα καλουμένη, διὰ τὸ ὡς κυνὸς ἔχειν ἀνακεκλασμένην 
τὴν οὐρὰν, ἧς Ὅμηρος οὐ μέμνηται, ὡς εὑρεϑείσης ὕστε-- 
θυν παρὰ Θαλοῦ τοῦ Πηιλησίου a1 ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν. 

Ζεὺς Καλλιστοῦς ἐρασϑεὶς τῆς “Τυκάονος ἐμίσγετο αὐτῇ 
ἰωνϑανὼν ἡ ραν" ἐπιγνοῦσα δὲ ἡ ϑεὸς, μετέβαλεν αὐτὴν 

εἰς ἄρχτον, καὶ ὡς «“ϑηρίον "Αρτέμιδι προσέταξε τοξεῦσαι. 

Zt δὲ εἰς οὐρανὸν αὐτὴν ἀγαγὼν πρώτην κατηστέρισεν. 
᾿Αρκευϑύς ἐστι φυτὸν ἀκανϑῶδες, οὗ τὴν ὀδμὴν. 

πάντα τὰ ἕρπετᾷ ἀποσερέφονται ; παρὰ τὸ 33 ' τὴν ἀρὰν, 

0 ἐστι τὴν βλάβην, κεύϑειν. . 

21) Cod. Mictov. . 22) Τὸ Cod. om. 
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Περὶ '4yyicov καὶ ᾿Αφροδέτης. 

᾿“φροδίτη χρησμοῦ ἐμπεσόντος, OTt τῆς Πριαμιδῶ 
ἀρχῆς καταλυϑείσης οἱ ἀπὸ ᾿Αγχίσου Τρώων βασιλεὺ. 

σουσιν, ᾿Αγχίσῃ καὶ παρηκμακῴτι συνῆλϑε᾽ τεχοῦσα ὁ 
 Zdiveloy. καὶ βουλομένη πρόφασιν κατασκευάσαι τῆς τῶ 
Πριαμιδῶν καταλύσεως, “Ἵλεξανδρῳ ποϑον Ἑλένης à- 
βαλε, καὶ μετὰ τὴν ἁρπαγὴν, τὸ μὲν δοκεῖν guvenay 
τοῖς Τρωσὶ, ταῖς δὲ ἀληϑείαις παρηγόρει τὴν ἧτταν αὐ. 

τῶν, ἵνα μὴ παντελῶς: ἀπελπτίσαντερ. ἀποδώσουσι τὴ 

Ἑλένην. 

Ἱστορῖα, 

πόϑεν οἱ Ἕλληνες ἐκλήϑησαν ᾿Αχαιοῖ; 

᾿Αχαιοὶ ἐκλήϑησαν οὗ Ἕλληνες οὕτω. Ἐοῦϑὸς τις stai, 

«Αἰόλου λαβὼν γυναῖκα Κρέουσαν, τὴν Ἐρεχϑέως ϑυγα- 

τέφρα, ἔσχεν ἐξ αὐτῆς παῖδας δύο, Ἴωνα καὶ yel, (n 

ὃ μὲν Ἴων "oves ᾧκησεν, ὃ δὲ «“χαϊὸς φόνον ἐμφύλιο, 
δράσας, παφεγένετο εἰς Θεσσαλίαν, καὶ κυριεύσας τῆς q- 

ρας τοὺς ὑποτεταγμένους ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐκάλεσεν gms 

Ἕλληνες δὲ κοινῶς πάντες οἱ τῆς Ἑλλάδος ἐκλήϑησαν e 

Ἕλληνος, | 

Ἱστορία περὶ Πηδάσου. 

᾿Ἀχιλλεὺς ὑπὸ τὸν Τρωϊχὸν πόλεμον. πορϑῶν τὰς 

περιοίκους τῆς Ἰλίου πόλεις ἀφίκετο εἰς τὴν πάλαι Mo- 

γηΐαν, νῦν δὲ Πήδασον καλουμένην, καὶ ταύτην σὺν ταῖς 
ἄλλαις ἑλεῖν" ἀποροῦντος δὲ αὐτοῦ τὴν εἰς τὸ τέλος πο- 
λεορκίαν, διὰ τὰ ἰσχυρότατα τοῦ τόπου, καὶ μέλλοντο: 

ἀναχωρεῖν, φασὶν εἴσω τῶν τειχῶν οὐσών᾽ τινὰ σεαρϑένον, 

ἐρασϑῆναι. τοῦ «Ἀχιλλέως, xol λαβοῦσαν μῆλον εἰς τοῦτο 
γράψαι, καὶ ῥίψαι εἰς μέσον τῶν ᾿Αχαιῶν. Ἣν δὲ ἐν-αὖ- 
τῷ γεγραμμένον" | 



My σπεῦδ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, πρὶν. Morriav ἕλῃς, 
Ὕδωρ γὰρ᾽ οὐκ ἔνεστι διψῶσι... 

Καὶ τὸν ᾿Αἀχιλλέα ἐπιμείνανἑα οὕτω λαβεῖν τὴν πόλιν τῇ 
τοῦ ὕδατος σπάνει. . 

Αἰϑίοπες ?* τὰς ἀδελφὰς uoAure τιμῶσι, xol τὰς 
ἐιαδοχὰς μάλιστα καταλείπηυσιν οἱ βασιλεῖς οὐ τοῖς ἕαυ-- 
τῶν, ἀλλὰ τοῖς τῶν ἀδελφῶν υἱοῖς " ὅταν δ᾽ ὁ diode bti 

μενος μὴ ἥ, τὸν καλλιστὸν ἐκ πάντων καὶ μαχιμώτατον 

αἱροῦνται βασιλέα, Φυκοῦσι δὲ εὐσέβειαν καὶ δικαιοσύνην, 

ἄϑυροι δ᾽ αὐτῶν ἀΐ οἰχίαι, xal ἔν ταῖς ὁδοῖς κειμένων 
πολλῶν οὐδὲ εἷς κλέπτει. ͵ 

1 

᾿ρχὴ τοῦ βιατοιχείου. 
Ν 
A. ε) . 

Τὸ β' μετὰ τοῦ o. 

Βαϑεῖαν αὕλακᾳ ** ἐπὶ τῶν βαϑείας φρένας καὶ 
χεχρυμμένας ἐχόντων. 

Βάχηλος εἶ 3. ἀντὶ τοῦ γυναικώδης καὶ ἄνανδρος" 
ó To Βάκηλος, μέγας μὲν ἦν, ἀγόητος δὲ καὶ γυναι-- 
χυδης. 

23) Idem Mosc. j inter senten- | 3edrgo λεγομένων᾽ οὐ γὰρ δὸ- 
i. γόμων xai ἐϑῶν continet. | xeiv x. τ A, πάντες ἀνέβλεψαν 
1) Apost. Cent. V. 51. Aesch. | ec àMeiaretÓgv, ὡς ἐκείνῳ μιά-- 
heb. 592. de Amphiarao: | λιστα τῆς ἀρετῆς ταύτης προςη-- 

Οὐ γὰρ δοκεῖν δίδαιος, ἀλλ᾽ | κούσης. — Codd. πεκρυμ μένους. 
εἶναι ϑέλει, 2) Apost. Cent. V. 51. 'Teles 

Βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς xag- | Stobaei. T. 40. 8. ἀλλ᾽ εἴ τε 
, πούμενος. δυς χερὲς αὐτοὶς eig, ἢ οδυνῷῶντο 

Phat. Aristid. c. 5. ὅϑεν, ὡς ἔοικε, ἐπὶ τούτῳ, οὖκ ἄν 5jcav βάκηλοι 
τὸν εἰς “Ἀμφιάραον jn? 4fiojg- (ex emendat. Jacobsii Lectt. 
Àov πεποιη μένων ἰαμιβείων ἐν τῷ | Stob. p. 74.). 
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Βάκχης τρόπον 3. ἐπὶ τῶν ἀεὶ σευγνῶν καὶ σι 
πηλῶν, παρόσον αἱ Βάκχαι σιγῶσιν. 

Βαλανεῦσιν ἔοικας 4. ἐπὶ τοῦ πολυπραγμον 
καὶ περιέργου, παρόσον σχολὴν ἄγοντες πολυπραγμονοῦ 
ὅιν οἱ βαλανεῖς. 

Βαλανείοις ὅ διὰ τέτταρας αἰτίας χρώμεϑα, δι 
καϑαριότητα , ἀλέας χαριν, ὑγιείας, ἡδονῆς" οἱ παλαι 
δὲ ταῦτα ̓ ἀνθρωπογνα εἴα ἐκάλουν" ἐπεὶ ϑᾶττον ἢ προσῆκε. 
Qaxoi τὰ σώματα καὶ προγηράσκειν, ἀναγκάζει. Ἐχληϑῆ 
δὲ βαλανεῖον, ὅτι οἱ παλαιοὶ τὰς βαλάνους ἐσϑίοντες, va 
κελυφη ἔκαιον ἐν τοῖς λουτροῖς. 

Βαλλ᾽ δ᾽ εἰς ἔχοντα τὴν ἐπιστήμην" 
λοιδορούντων τοὺς ὁμοτέχνους. 

Βαλλ᾽ 7 εἰς μακαρίαν" οἷον εἰς “Διδου" énl von. 

διδόντων δι᾽ ἀρετὴν ἑαυϊδὺς εἰς ϑάνατον. ἸΠακαρία γὰρ, 
7 Ἡρακλέους "n ὁπηνίκα ἐπεστράτευσεν. ὁ Εὐρυσϑεὺς ταῖς 
"Aves, ἑαυτὴν ἀπέδωκε σφάγιον, ὑπὲρ τῆς τῶν λοι- 

$3 m 

ἐπὶ τῶν 

πῶν σωτηρίας. 
Βάμμα Κυζξικηνὸν 8" τὴν ἀκάϑαρεον ἀσχῆμοσύ- 

γην οἱ ᾿Φιτικοὶ λέγουσιν. 
Βᾶμμα Σαρδιανικὸν 9. ἀντὶ τοῦ μή σε ἐρυϑρὺν 

5) Apost. Cent. V. 54. Vide 
Lobek Aglaoph. 1. p. 67. not. 
A) Apojt. Cent. V. 52. 
5) Clem. Paedagog. III. 9. 

βαλανείου τοίγυν τέσσαρές εἶσιν 
αἰτίαι, xa9' ἃς Im αὐτὸ παρα-- 
γινύμεϑα, ἢ γὰρ καϑαρότητος 
ἕνεχα x. τ᾿ ἃ. Post ἡδονῆς ΑΥ- 
sen, plura omisit. Ultima vero: 
ἐκλήϑη δὲ βαλανεῖον ete. apud 
Clementem non inveni. — Pro 
βαλανείοις initio Mosc. habet 

βαλανείων, genitivo, ut vide. 
tur, ex ea, quam Clemens ha- 
bet, constructione relicto. Laur. 
non habet. 

6) Apost. Cent. V. 53. Con- 
sentit Macar. 
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7) Apost. Cent. V. 56. Laur. 

ἐς μακαρίαν. Áristoph. Equ. 1151. 

ἄπαγ᾽ ἐς μακαρίαν ἐχποδὼν, ubi 
Casaub. Cfr. Ruhnk. ad Tim. 
Lex. p. 59. Bergl. ad Alciphr. 
I. 9. III. 52. 

8) Apost. V. 57. Aristoph. 

Pac. 1172. 
ταξίαρχον. προς βλέπον 

Τρεῖς λύφους ἔχοντα καὶ φοι- 
γικίδ᾽ ὀξεῖαν πανυ. 

"Hy ixeivdg φησιν εἶναι βάμμα 
«Σαρδιανικόν. 

Ἣν δέη δέ που μέχεσϑαι ἔχον- 
τα τὴν φοινικίδα, 

Τηνιχαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπται βάμ- 
pa Κυξζικηνικόν. 

9) Apost. Gent. V. 588. & 



νος — 58 —  -— 

ποιήσω" γῆσος γάρ ἔστι μεγίστη ἡ Σαρδὼ πρὸς τῇ Ἱπα-- 
lig, ἐν ἢ, γίνονται πορφύρας διάφοροι καὶ ὀξύταται" 
βούλεται οὖν δηλοῖν, ἕνα μή σε πληγὰς ἐντρίψω. 
Βαταχάραβ " 39* ἐπὶ τῶν παχέων καὶ ἀδυνάτων" 

χατὰ συστολὴν, δὲ ἀναγνωστέον. 
Βάττου σίλφιον ἀν. ἐπὶ τῶν σπανίους τιμὰς λαμ-- 

βιωόντων᾽" οἱ γὰρ Κυρηναῖοι ὃ ἑνὶ τῶν Βάττων ἐξαίρετον ἔδωχαν 

τὺ σίλφιον, καὶ τοῦ νομίσματος ἐπὶ μὲν ϑατέρου "upra, 
ἐπὶ δὲ 'ϑατέρου σίλφιον ἐτύπωσαν" οἱ δὲ ἐπὶ ““ιβύης 
Αμπελιῶται εἰς Δελφοὺς ἀνέϑεσαν καυλὸν. σιλφίου. 

Βαλλ᾽ εἰς ὄλεθρον ?*, βαλλ᾽ εἰς φϑόρον.. 
Βάτραχος Σερίφιος ?** ἐπὶ τῶν ἀφώνων" οἱ γὰρ 

& "j Σερίφῳ βάτραχοι οὐ βοῶσιν" αἴτιον δὲ ἡ τοῦ va 
τὸς ἅγαν ψυχρύτης,. . ὅϑεν εἰ τις ἐφ᾽ ἕτερα μετάγοι τὸ 
sU0y, λάλον εὐθὺς. ὧν ἐποίησε '*, καὶ ποὺς τὴν οἰχείαν 

í 

μετεβίβασε φύσιν». ' Χυρηναῖον δὲ βάτραχον τὸ τῶν ida 
τῶν πικρὸν ἄλαλον ἀπεργάζεται. 

Βατράχῳ οἰνοχοεῖς 15. ἐπὶ τῶν ταῦτα παρεχόν-- 
των, ἅπερ OU. χρήξουσιν οἱ λαμβάνοντες. — Βατραχος '9 

Σαρδινιακόν. Clem. Paedagog. TI. 

10. p. 255. 16. βάμμα γοῦν Zse- 
ἡγιακὸν καὶ ἄλλο ἀμφάκινον καὶ 
χλωρὸν fregor , ὕοδομεγὲς καὶ 
χοχχυβαφὰὲς, καὶ ἄλλα μινρέαν διὰ 
σπουδῆς βάμματα ἐπινενόηται ταῖς 
ἐξώλοις ἡδυπαϑείαις. 

10) Ápost. Cent. V. 59. — 
Κατὰ συφτολὴν additur, quo- 
làm etiam divisim scribitur 
lita κάρας, ut apud Suid. 

10) Apost. Cent. V. 40.-Mosc. 
Laur, Βάτου. Macar. ἐπὶ τῶν 
Μεγώλωγ xai πολυτελῶν, τὸν γὰρ 
"ipw χαυλὸν Kv ρηφναῖοε ἐξαί- 
trov ἔδοσαν Βάττῳ. Aristoph. 
Plut. 954, 

οὐδ᾽ ἂν δοίης γέ μοι 
Τὸν πλοῦτον αὐτὸν καὶ «τὸ 

Βάττον o(áquoy. 

ubi interpp- adde Epigramma 
inter Diod. Sic. Fragm. ab A. 
Majo edita, repetitum a Wel- 
chero Syll. epigr. p. 266. 

12) Apost. Cent. V. 41. Ma- 
car. βαλλ᾽ ἐς ὄλεϑρον καὶ βαλλ᾽ 
ἐς φϑόρον καὶ βαλλ᾽ ἐς κόρακας 
διμοια. 

43) Ápost. Cent. V. 43. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἀφώνων, nihil am-' 
plius "Vide Aelian. H. A. III. 
57. et de ranis Cyrenaeis c. 55. 

414) Codd. 603); évexotgas. 

Apost. εὐθὺ; ἐποίησε. Lectionem 
ἐνεπιφέησε ortam credo ex cv 
ἐποίησε. 

t5) Apost. Cent. V. 45. Ma- 
car. πρὸς τοὺς καῦτα γε 01’ Tac, 

ὧν» αὖ χροῤζουσιν ot λαμβάνοντες. 

16) Aelian. H. A. XII. 12. 

18 4. 
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τὸν ὕδρον μισεῖ καὶ δέδοικεν ἰσχυρῶς, οὐκοῦν; τῇ (for) τῇ 
“πολλῇ πειρᾶται ἀντεχπλήττειν αὐτὸν καὶ ἂντιξροβεῖ, 

Βαβαὶ Μύξος "᾽ ἐπὶ τῶν. μεγαλανχούνεων" οὗτος 
γὰρ, ἱερεὺς τῆς ᾿Δρτέμιδος ὧν ἐν Ἐφέσῳ, μεγάλανχος ἦν. 

Βασιλεὺς ἢ νος, ἤγουν νικῶν ἢ ἡττώμενος“ ὁμοία 
» δὰ .,. ον Ὁ - ' , »- Qoo. tw 

τῇ, ἢ τρὶς ἐξ ἢ τρεῖς κυβοι. Πλατων. & Θεαιτητῳ᾿ Ὁ δὲ 
ἁμαρτὼν καϑεδεῖται, ὥσπερ "ὃ οἱ σφαιρίζοντες, ὄνος" ὃς 
δ᾽ ἂν περιγίνηται ἀναμάρτητος, βασιλεὺς ἡμῶν. 

Βατταρίζειν ἀντὶ τοῦ τραυλίζειν. | 
Βασίλειος ὀφθαλμὸς 8" τὸν ἐπὶ τινα ἀρχὴν 

πεμπόμενον οὕτως ἐκάλουν. 

᾿Βάσανος λέϑος ??* ἐπὶ τῶν ἐξεταζομένων ἐν λὺ- 
γοις, παρόσον ἡ “υδία λίϑος τὸν χρυσὸν δοχιμάζει. 

Βαλὼν 5" φεύξεσθαι οἵει" πρὸς τοὺς κακὸν τι 
“ποιοῦντας καὶ οἰομένους φυγεῖν. | 

*  BaAA dg ὕδωρ 52 ἀντὶ τοῦ καταπόντισον, ἐπὶ τῶν 
3247 2 : . 

ὀλέϑρου αξίων. | | 

Βάλλ' εἰς ἔχοντα τὴν ἐπιστημην" ἐπὶ τῶν 
λοιδορουντων τοὺς ὁμοτέχνους. 
4 ) , : 

17) Apost. Cent. V. 44. Mosc. | ἕκαστα τὸν δρϑὸν “- — τὸ om 
Aid&os. ΝΣ ^ πολύμητις, δίκην τῆς βασάνου 

18) Plat. Theaet. p. 146. Ἀ. | λέϑου" καὶ δ᾽ ἐστὶ Led, διακρί- 
ὥσπερ φασὶν οἱ παῖδες oi σφαιρ. | ve«v. πεπιστϑυμένη τὸ νόϑον ἀπὸ 

19) Ápost. Cent. V. 46. σφϑαλ-- | τοῦ Ιἰϑαγενοῦς χρυσέσυ. ὙΠ: 
sot βασιλέως vocabantur mini- | ogn. 449. 
stri quidam regis Persarum, | Εὔρήησεις d£ με rráoiv ἐπ᾽ ἔργμα- 
quorum erat, quidquid in re-| . | σὲν ὥσποϑρ ἄπεφϑον 

o ageretur, ad regem de. “Χρυσὸν, ἐρυϑρὸν δεῖν, Te* 
4ZXerre. Xen. Cyrop. VIE. 2. e Bóueroy βασάνῳ. 

10. Blomf. ad Aesch. Pers. 975. 21) Apost. .Cent. V. 48. € 

- 20) Apost. Cent. V. 47. Cfr. | Codd. βάλλων.  Serkpsi fair. 
"Theocr. Id. XII. 56. Dicitur enim βαλόντα ἐκφεύγειν, 

( «δίῃ ἴσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, | emisso telo effugere. Vide Wy 
χουσὸν óztoíg tenb. ad Plut. de sera numinis. 

Jlej3orras, μὴ qaí2ov, &rjtv- | Vind. p. 6. ed. singul. | 
μον ἀργυραμιοεβοί. 22) Àpost. Cent. V. 49. M 

Clem. Strom. I. 9. p. 542. 15. σἂν. imi τῶν ὀλέϑρου ἀξίων, ἢ 
ὃ δὲ πρὸς τὸν βίον ἀναφέρων | καναπόντισον. 

| 
ι t 

* 
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Βαφτράχῳ 5 ὕδωρ, καὶ στέαρ γαλῇ" ἐπὲ τῶν 
ταῦτα. διδόντων, οἷς χαίρουσιν. οὗ λαμβάνοντες: ΄ 

Βάλλειν. unies “τ ἐπὶ. τῶν τυχεῖν,. ὧν ἐρῶσι, 
βυυλομένων." παρήχϑη δὲ ἀπὸ τῶν πεμφϑέντων ἐπ᾽ .4τα-- 
λάντην μήλων“ ποροὔκδιτο γὰρ τῷ νικῶντι δρόμῳ τὴν “4τα-- 
ἦαντην ἔπαϑλον ὃ ταύτης γάμος" ὃ γοῦν Ἱππομένης, εἰς "5 
ἁμιλλαν- καταστὰς, βουλόμενος" αὑτὴν νικῆσαι, χρυσὰ “μῆλα 

ovy, καὶ περὶ τὴν τούτων συλλογὴν ἐχείνης ἀσχολου-- 
μέγης,. οὗτος T&VTTY ὑπερέβαλε, , 

Βαλάντιον a6 ἐρώντων φύλλῳ πράσου 'ὁἐδε-- 
ται" παρόσον oi ἐρῶντες εὐκόλως καταναλίσκουσιν. 

Τὸ βὶ μετὰ τοῦ Ó. 

Βδέλυγμᾳ ἐρημώσεως. a» ἤγουν εἰδωλὼὸν καὶ. ἐχ-- 

iun καὶ. “σημεῖον τῆς ἐρημώσεως: ἦσαν δὲ εἰκόνες "u- 

vi ἀπηγορευμέναι τῷ “νύμῳ, εἰς “τοῦτο εἰσκομιζόμεναι,. ὃ 

ὀὴ Πιλάτος πτδποίηχε ** λέγεται. δὲ ἐπὶ τῶν ἐβδελυγμένων. 

42) Ápost. Cent. V. 5o: .Ma- | 
, Nieet. p. 524: Creuzer Symbol. Ur. βατράχῳ ὕδωρ, 

στέαρ, cetera αὐ Ársen. 
24) Apost. Cent. V..51«- Erat 

mos amantium: τὸ μηλοβολεῖν. 
Theocrit Id. V. 88. 
Balle καὶ" “άλοισι τὸν αἷπό- 

λον & Ἀλεαρίστα, 
Τὰς αἴγας παρελεῦντα, καὶ "LI 

τε ποππυλιάσδεε. 
Cr. 1d, VI. 6. Virgil. Ecl. 
IIL 64. 
Malo me Galatea petit, la- 

sciva puella, 
Et fugit ad salices, et se cu- 

pit ante videri. 
S$corta in juvenes mala conje- 
disse apparet ex Aristoph. Nub. 
390. ἵγα μὴ — — το μήλῳ βλη- 

ὡς γαλῇ 

| 9n; ὑπὸ πορνιδίου τῆς εὐκλείας 
ἀποϑρανσϑῇς. Cfr. Coray ad He- 

*» 

t 

liod.: II. p. 118. Bóisson. ad. 

T. HL p. 495. — Aliter Plut." 
Alex. c. 54. οὐκέτε φέρων τὴν 

| δργὴν ᾿Αλέξανδρος, μήἤλων παρα- 

κει μένων" ἑνὶ βαλὼν ἔπαισεν αὖ- 

τὸν, καὶ τὸ ἐγχειρίδιον ἐζήτει. 

. 945) Εἰς deest in Mosc., ex- 

cidis$e conjecit Matth.: est in 

Laur. et Apost. 

26) Laur. om. — Macar; ad- 

dit : 
xot τριβώνεον᾽ τοῦτο ἔσκω- 

πτον τοὺς ᾿4ϑήνῃσι δικαστάς. 

4) Apost. Cent. V..52. Da- 
niel XI. et XII. |, 

4) Matth. . XXIV. 45. Panmti- 

nus supplet ex Suida: γύκτωρ 

Sg τὸν ναὸν τοῦ βασιλέως evdva 

εἰσαγαγών, quae verba: in ver- 

sione exprimit. 

48 * 

Βακτηρία καὶ σχῆμα - 
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Βδάλλειν 3, τὸ ἀμέλγειν' παρὰ τὸ Bie ἐχϑλι- 
βόμενον ἀδδίσκειν τὸ yea. Κλήμης 4) οὕτως, 7 μεταδο- 

τοῖς διψῶσι πότου, αὔξεται πάλιν καὶ πίμπλαται, ὃν 
τρόπον. ἐπὶ τοὺς ϑηλαζ -ἀμένθῃᾳ ἢ; xal βδαλλομόνους μα- 
στοὺς ἐπιῤῥεῖν ἐΐωϑε τὸ γάλα. 2 ns n | 

LI 
Δ παν 6 LM . 

/ 
τὸ β μετὰ, uU δ. 3 

, Βεκκεσέληνε 5: ἀρχαῖε καὶ ἀγόητε' σὔγχειται i ἢ 
λέξις ἀπὸ τοῦ βέχχος 5 ὃ ἄρτος, κατὰ διάλεκτον τῶν 

“ἠυδῶν, καὶ vot σεχήνη" ἀμφότερα γὰρ ἀρχαῖα.᾿ 
᾿Βέλτερος " ἀλκήεντος ἐφυσέ "σοφισμένος ἀνήρ. 

Βεβαιοτέραν ὃ τὴν φιλίαν ἔχε πρὸς τοὺς γονεῖς. 

. Βέβαιόν.9 οὐδὲν ἐστιν ἐν ϑνητῷ βίῳ, 
- Α. 9 D , e": . Βιοῖ γὰρ. οὐδεὶς; ὃν πιροαιρεῖεαι τρόπον. 

Τὸ β μετὰ τοῦ 7. | 

Βησᾶς ἕστηκεν 19. ἐπὶ τῶν ὑπομώρων᾽ οὗτος γὰρ 

ἕστηκεν: ἀχανῆς. xal παταγωδης καὶ ὑπόμωρος. | 
Βὴξ "ἀντὶ πορδῆς ut ἐπὶ. τῶν περδόντῳν xui 

προρποιουμένων βήττειν i ἢ γελῷν, 0 ἐκλαμιβάνεται ἐπὶ τῶν 

ἕν ἀπορίᾳ τι πράττειν προςποιουμένων. 

tos Τὸ r μετὰ τοῦ i | 

Βίαντος * Τευταμέδου Πριηνέως δίκη; οὗν 

3) Non est in Laur. Aleiphr.| 7) Apost. Cent. V. 55. addit. 
Il. 16. βδάλας τὰ αἰγίδια" ubi | Φωκυλέίδου᾽ ὠπόφϑεγμα. In Lavr. 

. Wagner. hoóc cum tribus sqq. deest. 

4) Pacdagog: HL 7, p. 277.} 8) Stob. T. T. 31. Xewi-| 
MOvos. .27- 

9) Stob. 'T. 4105..47. zfiqüiov. 
5) Apost. Cent. V. 54. Ápogr. 10) Apost. Ce RE ul. 

Dresd. BesavoéAgve. Aristoph. | Hina. verba καὶ curcy. x. ὕπο. 
. Nub. 598. ὦ μῶρε σὺ καὶ Ye0— | nom hahet. 

γίων ὄζων xci βεκχεοσέληγε, ὁ. 11) Apost. Cent. V. 5T. ; 

6) Herod. IL' init, " ^ d) Apost: Cent. V, 58. Heu. 
bj πον 

í 



— 14 — 

τὸς εἷς τῶν ὁπτὰ σοφῶν ἦν, λέγεται δὲ εἰς vag δίκας 

δεινὸς γεγονέναι" οὗτος δίκην ὑπέρ τινος λέξας, 7δὴ 
ὑπέργηρως ὧν, μετὰ τὸ καταπαῦσαι τὸν λόγον, ἀπέκλινε 
τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς τῆς ϑυγατρὸς υἱοῦ κόλττους.  Ki- 
πόντος δὲ καὶ τοῦ ἐναντίου καὶ τῶν δικαστῶν τὴν ψῆφον 
ἐγεγχύνεων τῷ ὑπὸ τοῦ Βίαντος βοηϑουμένῳ λυϑέντος 
τοῦ δικαστηρίου" γεχρὸς ἐν τοῖς κόλποιϑ εὑρέϑη. Καὶ 
αἰτὸν μεγαλοπρεπῶς ἔϑαψεν ἡ πόλις, εἰς ὃν * χαὶ 4i0— 

γένους τοῦ “Ἰαερτίου τόδε τὸ ἐπίγραμμα φέρεται" 
» 

"E 

πέγραμμ αι 
Τῇδε Βίαντα κέχευϑε, τὸν 3 ἀτρέμας ἢ; ἤγαγεν Ἑρμῆς S 

Εἰς ̓ ἴδην πολιῷ γήραϊ »ιφόμενον. 
Εἶπε γὰρ, εἶπε δίκην ἑτέρου τὴς, εἶτ᾽ ἀποκλινϑεὶς 

Παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον. 

Bio» * Κύκλωπος" τὸν ἀνόσιον καὶ ὠμὸν, oí γὰρ 
Κύκλωπες, οὔτε Διὸς αἰγιόχου, xa9' Ὅμηρον, obke 
ϑεῶν μαχάρων ἀλέγουσιν. 22 

Bíov 5 μεμαγμ νον" ἐπὶ τῶν εὐδαιμονιζόνζων ὦ ἐπὶ 
πολυτελεῖ καὶ δεῖ βίῳ. - Ν 

Βίον ἀκανϑώ δη δ. τὸν τραχὺν καὶ σκληρόν. | | 

Βιβλίον 7 τοὐμὸν udo v πρὸς τοὺς διαφϑεί-- 

(orrag τινὰ ἔργα" ἢ ἐπὶ τῶν φιλολύγων. 

mde a verbis οὗτος δίχην ὑπέρ | Laur. interjectis duobus provv. 
""0; λέξας in apophth. impr.|titulus est: σιογένους Jfacgríov 
*islat (sumtum ex Diog. Laert. ἐπίγραμιμα εἰς Βίαντα. 
L segm. 84.), ubi alterum ad-| 5) Codd. κεκεύϑατον. 
ditur epigramma: 4) Laur. nonghabet. 

Ἕτερον εἷς τὸν αὐτόν. 5) Apost. Cent. V. 60. ver- 
Kiuvoig iv δαπέδοισε Πριήνης | ba ultima ἐπὶ πολυτελεῖς x. jj. ff. 

φύντα καλύπτει non habet. «Macar. βίος μεμα- 
ἫΣδε Βίαντα πέτρα, κόσμον ] γμιένος A ἐπὶ τῶν ἀπόνως tgeqo- 

Ἴωσι μέγαν. μένων. . 
3) Sequentia verba,cum epi-| 6) Apost. Cent. V. 61. 

&'ammate Ápost. nou habet: in 7) Apost. Cent. V. 62. 
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: Bio. ἀνθρώπων καὶ φυτῶν σπέρματα συνεξομοίοῦνια 
ταῖς χώραις. 

Βία ὃ πενήτων πλουσίων παράκλησις, παρόσον, 0 
μὲν πένητες ἀναγκάζονται" οἱ δὲ πλούσιοι ϑρυχονται 
«ol. ϑωπεύονται. | 

Βίος ? ἀνεόρταστος, μαχρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος.. 
Βίον '* χαλὸν ζῇν, ἂν γυναῖκα μὴ ἔχης. 

Βίος βίου δεόμενος: οὐκ ἔστι Blog. —— ' 

Τὸ B μετὰ τοῦ à. 
Βλέπειν 1 χὰρ ἄντικρνυςᾷ δόξεις μ᾽ wor 

ἐπὶ τῶν ὑπισχνουμένων: navi σϑέγει συμπράττειν. 
᾿Βλέπει ** το: 0755306 cerog τρωϑεὶς. πάλαι,. 

᾿ ᾿λλγῶν δὲ λοιπὸν ἧστο πολλὰ δακρύων, 
Βλέπων Ü ὀϊστὸν εἶπεν ἑπτερωμένον, 

Βαβαὶ πτερύν με τὸν πτερωτὸν ὀλλύει. 
; Βλακὸς ἀχρηστότερος 18. εἴρητον ume ἰχϑύυς 

τινὸς ὑμοίου σιλούρῳ. ᾿Αχρήστου δὲ οὕτως, ὡς ud 
κύνα αὐτῷ χρῆσϑαι᾽" oí δὲ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ. Κύμῃ χω- 
eíav Βλαχείας, ov μέμνηται καὶ ᾿Αριστοτέλης" καὶ ἐν 
᾿“Ἱλεξανδρείᾳ δὲ τέλος τὸ βλακεννόμιον, 0 οἱ ἀστρολύγοι 
τελοῦσι .διὰ τὸ τοὺς. μόρους εἰσμόναι εἰς ** αὐτοὺς: 

Ἐὸ β μετὰ τοῦ. 
᾿Βοῦς Κύπριος εἶ ^j ἤτοι χοπροφάγος * «οιοῦτοι 

γὰρ οὗ ἐκεῖσε 2 βόες. | 

8) Apost. Cent. V. 65. 15) kpost. Cent. V. 65. Apogr. 
9) Apost. Cent. V. 59. ad- Dresd. χρηστότερος. 

dit Δημοκρίτου τὸ παροιμεῶδες 44) Praepositioni εἰς inscri- 

ἀπόφϑεγμα. Cfr. Stob. T. 16. | ptum πρός. Matth. Laur. m p. 

91. 4) Apost. Cent. V. 66. Do. 
10) Stob. T. 68. 20. Apogr. | ves Cyprios contra tormina bo- 

Dresd. ἂν μὴ yvy. — À Laur.| minum excrementis mederi 5i-. 
hoc et sq. prov. abest. bi solitos esse refert Plin. IL 

41) Apost. Cent. V. 64. ex|N. XXVIII. 20. Cfr. Fisch. ad. 
Aristoph. Plut. 528. Aristoph. Plut. 706. | 

12) Laur. om. ' ΩΣ ἐχεῖ. Recte dicituf 

* 
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Βοῦς o MoAotvov 3" ἐπὶ τῶν εἰς πολλὰ διαιρου-- 

μένων πράγματα" οὗ γὰρ ολοττοὶ τοὺς βόας ἐν ταῖς 
ἑορταῖς εἰς πολλὰ διέτεμνον. 

Bo ὃς ἐπέβη ** ἐπὶ τῶν ἐξαίφνης σιωπώντων" τὸ 
γὰρ ἀργύριον βοῦν εἶχε τῶν 
χούμενοε ἐσιώπων. 

᾿᾿Ιϑηναίων" οἱ οὖν δωροδο-- 

Βοῦς ὑπὸ ζυγόν" ài τῶν μοχϑούντων cel. 
Βοῦν ἐπὲ γλώττης φέρει 5᾽ ἐπὶ τῶν μὴ dvra- 

μένων παῤῥησιαάζεσϑαι" ἁρμόζει δὲ énl τὠνοῥητόρων τῶν 
ἰαμβανόντων νομίσματα, ὑπὲρ τοῦ μὴ κατηγορῆσαὶ τινα, 
ἀλλὰ σιωπῆσαι. 

Βοῦς ἕβδομος 9* πέμματα, κέρατα ἔχων κατὰ μέ-- 
μῆσιν τῆς πρωτοφαοῦς σελήνης. ἐκάλουν δὲ αὐτὸ βοῦν, 
προςτιϑέντες καὶ τὸν ἕβδομον, ὅτε ἐπὶ ἕξ ταῖς σελήγαις 7 

ἐκεῖσε pro ἐκεῖ. Eurip. Alc. 575. 
e προςδόκα μ᾽ 'ὅταν ϑάνω. 

an. Caes. p. 507. C. ἐκεῖσε 
"n Misepag. p. 559. B. 
ἐπειδὴ παρὰ τὸν ἐχεῖσε βασιλέα 
πρῶτον ἀφίκετο. p. 560. À. ἐτρά- 
"wr ἐκεῖσε. Long. Pastoral. voi; 
μὲν οὖν ϑεοὶς ἐκεῖσε παρεσκεύα-. 
στο τὸ συμτεόσισν, bi Villois. 
P. 228. 

3) Ápost. Cent. V. 67. 
ἃ) Ápost. Cent. V. 68. The- 

om. 815. 
Bois mos ἐπὶ γλώσσης κραταρῷ 

σιοδι λὰξ ἐπιβαίνων 
Ἴσχει κωτίέλλειν, καίπερ ἐπι-- 

στάμενον. 
Ewtath. Opusc. p. 168. 1. 28. 
ei Tafel. "21d ταῦτα μὲν, ἐξ 
ὧν pos ὅ ὄκνος, “καὶ δι à», oj 
μόγον βοῦς ἐπὶ γλώττῃ, τοῦτο 
δὴ τὸ σκῶμμα τοῦ ἀργὰ Awdeiv, 
ἧς dv τις εἴη βούγλωσσος, ἄχλὰ 
ταὶ έϑος doe: xt λάκκῳ δυς- 

χρηστουμέψου ὅδατος ἐπέκειτο. 
. Strom. V. 4. p. 661. 

Ναὶ τὰν Ὄλυμιπον "εταδερκσμές- 

.on φύλαξ. 

vav σχαπτοῦχον Ἥραν, ἔστι uos 
πιστὸν ταμιεῖον ἐπὶ γλώσσης, ἥ 
ποιητική φησιν. Ὃ τε “ἰσχύ ’1ος " 
ἀλλ᾽ ἔστε κἀμοὶ κλεὶς ἐπὶ γλωσ- 

Cfr. Blomf. ad Aesch. 
Ag. 35. Bovis typum num- 
mis Átticis impressum cum fa- ' 
bulam esse demonstraverit Eck- 
hel Doctr. Numm. T. IX. p. 207.» 
de boja, i. e. γλωττοπέδῃ sive 
camo cogitavit Lobek Aglaoph. 
I. p. 56. 

5) Apost. Cent. V. 71. Ma- 
car. βοῦς ἐπὶ γλωσσῃ ἐπὶ τῶν 

μὴ δυνα μένων ἐκ δωροδοκίας. παῤ-- 
δησιάζεσϑαι. 

6) Apost. Cent. V. 76. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων" οἱ γὰρ 
πένητες τῶν .(ϑηναίων ἕξ ἀεὶ 

ϑύοντες ἔμψυχα, πρόβατον; ὗν, 
aiye, ὄρνιν, βοῦν, χῆνα. ξβδο-- 
μον ἐπέϑυον πέμμα τετράγωνον" 
ἐπειδὴ τοίνυν» ἀναίοϑητον éd óxes 
τὸ ζῶον, ἐπισκώπτοντες ταὺς dyo— 

ἥτους ἐκάλουν βοῦν $fÓopes. 

J) Oodd. τῆς σελήνης. 
bed 
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ἐπεϑύετο οὗτος ἕβδομος, ὡς Εὐθυκλῆς ἐν ᾿«ταλαντη' 
τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν ἄγαν ἀναισθήτων" οἱ δέ φασιν ἕβδο- 
μὸν βοῦν, ὅτι οἱ πένητες ἔϑυον ἔμψυχα $E, πρόβατον, 
i», αἶγα, ὄρνιν, πετεινὸν, χῆνα, καὶ ἕβδομον βοῦν. 

Βοῦς ὃ ἔνϑα τὸν’ μόσχον ἀφῃρέϑη, ἐνταῦϑα ἐλϑοῦσα 
ὀδύρεται μυκηϑμῷ συντρόφῳ τὸ πάϑος" καὶ βόες μέντοι 
ὑπὸ ζυγὸν ἰέναι ϑέλοντες, οἱ μὲν μειδιῶσιν 5, οἱ δὲ ἐπὶ 

σόϑα͵ ἀναχωροῦσιν" ἵππος δὲ ἄρα καὶ ὅταν ἀκούσῃ wol- 
λίων κρότον eol χαλινοῦ κτύπον, καὶ προστερνίδια ϑεά- 
σηταῖ, φριμάττεται ἐνταῦϑα, καὶ τὰς ὁπλὰς σκιρτῶν ἐπι- 
κροτεῖ καὶ ἐνθουσιᾷ᾽ βοῦς "5. δ᾽ ἣν καταπίῃ βούπρηστιν, 
» δ΄ e , 4 ς᾽ , ? , 1 

ἔστι δὲ ζῶον, πίμπρατας καὶ ῥηγνύμενος, ἀπολλύται ον 
M ἊΣ κατὰ μακρὸν "". 

Βοῦς εἰς ἀμητὸν 13" ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ χα- 
μνόντων᾽ Πτολεμαίῳ τῷ δευτέρῳ, φασὶν, ἔξ Ἰνδῶν κέρας 
3 , Ar e 3 , » - » " ἐκομίσθη, καὶ τρεῖς ἀμφορέας ἐχωρῆσεν. Ουτος apo βοῦς 
ἦν, ὡς ἐχπεφυκέναι οἱ τηλικοῦτον κέρας. / 

Βοῦς ἐν αὐλίῳ γέρων 53" ἐπὶ τῶν 04 ἀσϑένειον 
.€ , 

ησυχαζοντω». 

8) Apost Cent. V. 76. ex 
Aelian. H. A. VI. 40. - 

9) Humani affectus ad ani 
malia transferuntur: Long. b. - 
storal. p. 55. Villois. σκιρτῶντα 
(sc. πρόβατα) καὶ βληχώμενα, 
καὶ ὅμοια χαίρουσιν, ubi vide 
 editorem. 

10) Aelian. VI. 54. Mosc. 

βούβρηστιν. 
11) Codd. μικρόν. Confusio 

. non infrequens. Paus. I. 25. ἡ. 
oU μὴν οὐδὲ ἸΗαλιεῦσι παρέμεινε 
μελέτῃ τῶν τόξων, δοκῶ δὲ οὔτε 
πρότερον ἐπίστασϑαι σφᾶς, πρὶν 
5 «Φιλοκτήτην, παύσασϑαί τε οὐ 
διὰ μακροῦ. —BRiccard. μικροῦ. 
Joseph. b. j. II. 47. 6. καὶ τοῖς 
χοήμασιν αὐτὸς οὐκ εἷς μικρὰ 
κατεχοῆτο. Par. 1425. eic ua- 

΄ 

Pa 

κρὰν κατεχρήσατο. Liban. Pro. 
gymn. p. 885. Reisk. πάσας γάρ, 
δὴ μικρῶν χεῖρας ὑπερέβαλλεν ἡ 
περὶ ταῦτα MM Reisk. f. μι- 

κροῦ. Camerar. μακρῷ. Basti 
epimetro ad epist. crit. in ed 
Lips. Pluti Hemst. p. XXV. 
δημιουργῶν. — Cfr. Jacobs. δὲ 

Achill. Tat. p. 628. Boisson. al 

Philostr. p. 561. ad Nicet. l- 
182. III. 179. VI. 297. ad Anecd. 
Vol. I. p. 450. Trendelenb. ad 
Aristoph. Ran. 55. Dorvill. ad. 
Char. p. 595. | 

12) Apost. Cent. V. 77. Quat 
de cornu ad Ptolemaeum per. 
lato referuntur, sumta sunt e1- 
Aeliano H. À. III. 54. 

15) Apost. Cent, V. 78. Me 
car. βοῦς ἑἐναύλιος" ἐπὶ τῶν £5 
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Βοῦς '* ἐπὶ σωρῷ᾽ ἐπὶ τῶν ἠἡδυπαϑουντων. 

Βουδόρῳ youq "5" ἐπὶ τῶν» ἀξίων δέρεσθϑαι, ὡς 
οἱ βύες. 

᾿ , - 4 

Βοιώτιος νῦμος 15" ἐπὶ τῶν τὰς ἀρχὰς μὲν 

MS 

^ 

ἤρε-- 
μαίως ἐχόντων, αὖϑις δὲ σφοδρῶς ἐπιγινομένων. 

Βότρυς "7 πρὸς βότρυν πεπαΐένεται" 
t ΩΝ , 

ἐξισούσϑαι φιλονεικουντων. 

^ " 4 ? 

Βοιώτιος vg δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀπαιδευτων" | 
γὰρ ἐσχώπτοντο οἱ Βοιωτοί" 

2 d 

ἐπὶ τῶν 

εἰς τοῦτο 

ἡ 9 δὲ παροιμία ἐντεῦϑεν. 
Ἴωτες ἔϑνος βάρβαρον ἀρχαῖον κατῴκησαν. τὴν Βοιωτίαν" 
à μεταφορᾶς δὲ τοῦ ὀνόματος ἀντὶ τοῦ αντας λέ; "/ELY 

W ἐχάλεσαν, ὥστε καὶ τοῖς ὕστερον διαδοθῆναι λέξιν ἐπὶ 
τῶν Βοιωτῶν " καὶ λοιπὸν νομισϑῆναι διὰ τὴν πολλὴν 
2] n] . 2 , et 2e 2 ἢ AY - 
ἀλογίαν xol ἀγροικίαν οὕτως ἐξ ἀρχαίου αὐτοὺς κεκλῆ-- 

P - P , ὅϑαι 5" τρὶς δὲ βουλομένους εἰς ἀπαιδευσίαν ?*. σχώ-- 
- * πιεῖν τινὰς τοῦτο λέγειν" Βοιωτία vs. 

* - t € 

Bovislag ** δικάζει" ἐπὶ τῶν τὰς κρίσεις ὑπερ-- 
τιϑεμένων cel δικαστῶν. 

Κηϑὲν χρησιμευόντων. Βοῦς ἐν 
τῷ αὐλείῳ παταλεέπο μαι de iis 
ci, qui suis cari esse desie- 
"ut, notat Villois. ad Long. 
P» 276. 

14) Apost. Cent. V. 79. 
13) Apost. Cent. V. 69. 
16) Apost. Cent. V. 70. Ma- 

GL. ἐπὶ τῶγ τὰς ἀρχὰς μὲν 9ε- 

μούντων, ὕστερον δὲ ἐπιτεινόν-- 
Tuy, 

17) Àpost. Cent. V. 72. Laur. 
βύβους. 

4 Apost. Cent. V. 80. Ma- 
" 

σϑήτων xoi ἀπαιδεύτων. Pind. 
0L VIL 151. γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽, 

Βοιωτίᾳ ᾧ bg, ἐπὶ τῶν Gvoi— 

J 

ἀρχαῖον ᾿ὄγειδος φλαϑέσιν λόγοις 
εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ν΄ 

19) Mosc. οἱ δὲ παρ. Mox δὲ 
post ἐκ μεταφορᾶς uterque Cod. 
om. 
.90) Mosc. χαλεῖσϑαι.  Supra- 

scriptum χεκλῆσϑαι. Matth. Ita 
Apost. et Laur. 

21) Mosc. ἀπαισίαν. 
22) Apost. Cent. V. 75. Mosc. 

om.  Consentit Macar.: nisi 
quod habet Βουλίας. Ludus hic 
in nominibus fingendis non est 
infrequens : habuimus supra 

᾿Αχεσίας ᾿ἰάσαιτο, Apud Macar. 

est prov. δεινὰ τὰ δεινὰ. ἐπὶ 

τῶν σφόδρα χαλεπῶν, τὸ δὲ «é- 

19 
, 
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Bog ἐν πόλει 33: ἐπὶ τῶν ϑαυμαζομένων. “υσίας 

γὰρ ἐν ἀχροπόλει βοῶν ἀνέϑηκεν. 

| Βοιώτια αἰνίγματα ?** ἐπὸὴὶ τῶν ̓ ἀσυνέτων᾽ Βοιω- 

τῇ γὰρ ἡ Σφίγξ. 
M Βορβόφῳ ?5 ὕδωρ λαμπρὸν μιεαίνων οὔποϑ᾽ 

εὑρήσει e ποτόν" ἐπὶ τῶν τὰ καλλιστα μιγνύντων τοῖς 

αἰσχίστοις. 

Βοῶν "5 ὦτα ἔχετε' ἐπὶ τῶν μὴ συνιέντων" .4»- 
" gayógoag γὰρ ἀναγινωόκων παρὰ Βοιωτοῖς τὸ τῆς θη- 
βαΐδος γράμμα, ἐπεὶ αὐδεὶς ἐπεσημαίνετο, χλείσας τὸ 
βιβλίον, εἰκότως, ἔφη, καλεῖσϑε Βοιωτοὶ, βοῶν γὰρ ὦτα 
ἔχετε. 

Τὸ B μετὰ τοῦ o. 

Βρασίδας 5 μὲν ἀνὴρ ἀγαϑὸς, à δὲ Aaxt- 
δαίμων πολλὼς ἔχει τήνω καῤῥονᾳς" ἐπὶ τῶν 

€ & * , , *3 ^ » 
ἑαυτοῦυς οἰομένων χρείσσους εἶναι τῶν. ἀλλων.-. 

, ᾿ M ^ 

Βοιωώτειον οὖς ?** ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 

 Bgeyei 19 λόγῳ δὲ πολλὰ πρόρκειται σοφά. 

λειον᾽ δεινὰ τὰ δεινὰ καὶ δει- 
vorepa 4εινίου. 

23) Ἀροβῖ. Cent. V. 85. 
24) Apost. Cent. V. 81. Ma- 

Car. ἐπὶ τῶν ἀσυνέτων, ἐκ ue- 
ταφορᾶς τῆς «Σιριγγός. 

25) Apost. Cent. V. 85- Ma- 
ear. βορβόρῳ 9? ὕδωρ λαμπρὸν 
λαμβάνων oUmo9" εὑρήσῃς ποτόν. 
Ἐπὶ τῶν τὰ καλὰ μιγνύντων τοὶς 
αἰσχίστοις. Verba haec Aeschyli 

. Eumenid. 680. ad immutationes 
in Áreopago constituendo ab 
Ephialte intentatas apte relata 
a Dóderlino (in Progr. Erlang. 
MDCCCXX.) colorem ferre vi. 

' dentur " Pythagoreum, collata 
Lysidis epistola ad Hipparchum 

apud Jambl. Vita Pythagora 
P- 75. ἐγκίρναντε γὰρ ἤϑεσι τι» 
ταραγ μένοις καὶ ϑολεροῖς ϑεν» 

ρήματα καὶ λόγως ϑείως" καϑά- 

περ εἴ τις εἷς φρέαρ βαϑὺ fot- 
βόρου πλῆρες ἐγχέοι καϑαρὸν καὶ 
διειδὲς ὕδωρ" τόν τὸ γὰρ βόρ- 

βορον ἀνετάραξε καὶ τὸ idw 
ἠφάγισεν. 

26) Apost. Cent. V. 82. 

27) Apost. Cent. V. 86. Codd. 

τήνου νἄδονας. Vide infra Àpo- 
phthegmata. 

28) Apost. Cent. V. 89. Codd. 
βρώτειον ovg. 

29) Stob. T. 55. 4. Zoy- 
κπλῆς AAgrg. 
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Βραχύ "5 xot σϑένος ἀνδρὸς, ἀλλὰ ποιχίλίαι. πρα-- 
πίδων. ' 

Βώλοις ἄρουραν ** ἐπὶ τῶν τοῖς μικροῖς χαρι-- 
ζομένων τοὺς μεγάλους. 

Βωμαξ 3: εἶ καὶ βωμολόχος" οὗτος ἀπὸ τῶν 

βωμῶν πρὲν 335. καρπωϑθῆναν αἴρων" τάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν 
μαϊακιζυμένων.. 

4 HO 00 EFTDM. T A. 

Βίαντος. 

Βίας." ὁ Τευταμίδου Ἠρῤιηνεὺς εἶπε, μακάριός ἐστιν 
0 πλουτῶν, καὶ ὧν ἐπιϑυμεῖ ἀπολαύων, ὁ δὲ μὴ ἐπιϑυ-- 
μῶν μακαρεώτερος. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε ?, δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα μεμνῆσϑαι 
μὲν τῶν γεγενημένων, πράττειν δὲ τὰ ἐνεστῶτα, περὶ δὲ 

τῶν μελλόντων ἀσφαλίζεσθαι. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, vig ἄριστος σύμβουλος, ἔφη, ὁ 

χαιρῦς. 

* Ὁ αὐτὸς ἔλεγε , ψυχῆς μέγας χαλινός, ἐστιν ὃ νοῦς. 

Ὅ αὐτὸς ἐἶπε, κρατίστην εἶναι δημοχρατίαν, ἐν ἢ 

παγτες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν ?ón 0v. 

'O αὐτὸς ? ἐφη, οἱ ἀγαϑοὶ εὐαπατητοι. 

5. 

$0) Stob. T. 54. 6. Laur. 
om. 

31) Apost. Cent. V. 88. Laur. 
addit post μεγάλυυς᾽ ἐπὶ τῶν τὰ 
κάλλιστα μεγνύντων τοὶς αἶσχί- 
στοις. 

52) Àpost. Cent. V. 87. 
33) Πυίν Mosc. om. Macar. 

addit: Βοῦτος περιφόιετᾷ'᾽ 

τνην᾿ ἐπὶ τῶν ἐπὶ τὰ συνήϑη | 
καὶ ἥδιστα ἀφικνουμένων. (Od. 1. 
810. Philostr. Im. Il. 10. τὸ 
δὲ κυριώτατον τῆς σκηνῆς ya- 
μέμνων ἔχει, κείμενος οὐκ ἐν 
πεδίοις Τρωϊκοῖς — ἀλλ᾽ ἐν μει-- 
θακίοες καὶ γυναίοις, βοὺς ἐπὶ 

φάτνῃ τουτὶ γὰρ τὸ μετὰ τοὺς 
πύγου; re καὶ τὸ iv δείπνῳ.) 

ἐπὶ τῶν εὐήϑωγν xoci παχυτάτων. 

- βουλήσεταί τις μᾶλλον 

ἢ δυνήσεται" ἐπὶ τῶν προαι- 

βδυμένων μὲν ἀδικῆσαι, οὐ δυ- 
"tuvoy δέ. — Βοῦς ἐπὶ φά- 

4) Laur. Βίας εἶπεν ὃ Τευ- 
ταμίδου᾽ μακάριος CtC. 

2) Laur. om. 
5) Stob. T. 537. 56. Laur. 

om. 
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Ὁ. αὐτὸς * ϑανάτῳ τινὰ καταδικάζων, ἐδάκρυσ 

εἰπόντος δέ τινος, τί παϑὼν αὐτὸς καταδικάζων κλαίε 

εἶπεν, ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστι τῇ μὲν φύσει τὸ συμπὰ 
ἀποδοῦναι, τῷ δὲ γόμῳ τὴν ψῆφον. 

Ὁ αὐτὸς 5 συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι, χειμαξ ξομένης τῇ 

ψηὸς, καχείνων ϑεοὺς ἐπικαλουμένων, σιγᾶτε, ἔφη, gi 
αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε σλέοντας. 

.- Ὁ αὐτὸς τοὺς αἰτουμένους 6 παρὰ τῶν ϑεῶν φρένα; 
ἀγαϑὰς, καὶ ur ἑξαυτοὺς παιδεύοντας, ἀναισϑήτους ἐφα- 

σχεν εἶναι, οὔτε γὰρ ζωγράφον εὐχόμενον εἶναι τοῖς ϑε-: 
oig δοῦναι αὐτῷ γραμμὴν καὶ εὔχφοιὰν λαβεῖν, ἂν μὴ 

μάϑῃ 7 τὴν τέχνην οὔτε μουσικὸν γενέσϑαι ποτ᾽ ᾿ 
ἕγεχεν εὐχῆς, εἰ μὴ τὰ μουσικὰ μάϑοι, τὸν δὲ’ αὐτὸν 
τρόπον οὐδ᾽ ἂν φρόνιμόν τινα γενέσθαι εὐχόμενον, εἰ μὴ 
τούτων τὴν μάϑησιν λάβοι. 

€ $9 «4 8 2 4 4 Aj 9'84 Ν * ana 

Ὁ αὑτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί δυσχερὲς, τὴν éni τὸ χεῖρον, 
ἔφη ; μεταβολὴν εὐγενῶς ὑπενεγκεῖν. 

—A 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν, οἱ πλεῖστοι ἄνϑρωποι κακοί. 
Χρὴ πρῶτον αὐτὸν ἐμβλέψαντα τ πράττειν, εἰ μὲν 

. καλὸς φαίνῃ, καλὰ ποιεῖν, εἶ δὲ αἰσχρὸς, τὸ τῆς φύσεως 
ἑλλισεὲς διορϑοῦ. 

| "axet καλοκἀγαθίαν. Βραδέως ἐγχείρει, ὃ δ᾽ ἂν 
ἄρξῃ, διαβεβαιοῦ. μίσει τὸ ταχὺ λαλεῖν. IM eire 

' «091, μῆτε κακοήϑης. “Ἵφροσύνην μὴ προσδέχου. Φρύ- 
γησιν ἀγάπα. Πάντοτε λέγε, ὡς εἰσὶ ϑεοί. Νόει w 
᾿πραττόμενον. ᾿Αχουε πολλά. “άλει καίρια. Πένης (iy 
πλουσίοις μὴ ἐπιτίμα, ἢν μὴ μέγα ὠφελῇς. ᾿Ανάξιον 
ἀνδρα un ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. Πείσας λαβέ: Κιῆσαι 
ἕν μὲν γεύτγτι εὐπραξίαν,, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ σοφίαν. "Estts 

4) Stob. T. 46. 67. 8) Hoc et sqq. usque ad do- 

5) Diog. Laért. I. segm. 86. | £y ἡγεμονίαν Laurentiano € 

6) Mosc. αἰτιω μένους. ' bentur: nonnulla habet Diog 
7) Mosc. &y Hj ue 4. Laur. ! Laért, segin. 86-.: 88. 

εἰ μὴ μαϑοι. . B 
4 
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» ? " e $a 7 f , 

ἔργῳ μνήμην, ᾿ καιρῷ εὐλάβειαν, πλοιτῳ δειλίαν, λόγῳ 
πειϑὼ, σιγῇ κόσμον, γνώμῃ ἀνδρείαν, πράδει δυναστείαν, 

δόξῃ ἡγεμονίαν. 
Ὁ αὐτὸς ἀτυχῇ εἶναι ἔφη τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα. 
Ὁ αὐτὸς ? ἐρωτηϑεὶς, τί ἂν εἴη τῶν κακὰ βίον ἀφο-- 

βον, εἶπτεν, ὀρϑὴ συνείδησις. 

Ὁ αὐτὸς, ἐπικαλουμένου τινὸς τὸν ϑάνατον ἐπὶ τέ-- 

χγων ἀτεωλείᾳ, ἔφη, τὲ αὐτὸν καλεῖς, ἄνϑρωπε, ὃς κἂν μὴ 
καλέσῃς, ἥξει. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, ἠἀοῖος τῶν ϑανάτων κακὸς, ἔφη, 
0 ἀπὸ τῶν νόμων ἐπαγόμενος "9. | 

* Βίας ἐνεδρευϑεὶς ὑπὸ Ἰφικράτους τοῦ f9mvaluv 
στρατηγοῦ καὶ ἐρωτώμενος ὑπὸ τῶν «στρατιωτῶν, τὶ δεῖ 
ποιεῖν, τέ ἄλλο, ἔφη, ἢ ὑμᾶς μὲν σώζεσϑαι, ἐμὲ δὲ μα-- 

χύμενον ἀποϑανεῖν. | 

B íÍ w v 0 g. 
᾿ , Βίων ** ὃ Βορεισϑενίτης ἔλεγε καταγελαστους εἶναι 

τοὺς σττουδάζοντας περὶ τὸν πλοῦτον, ὃν τύχη μὲν παρ-- 

ἐχει, ἀνελευϑερία δὲ φυλάττει, χρηστότης δὲ ἀφαιρεῖται. 
x € ? 4 N ἢ ! . 

Ὁ «vcog προς vov Θέογνιν λέγοντα 

Πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος, οὔτε τι εἰπεῖν 
| Ov ἔρξαι δύναται, γλῶσσα δὲ οἱ δέδεται, 

πῶς σὺ πένης ὦν; ἔφη, φλυαρεῖς τοσαῦτα καὶ καταδο-- 
λεσχεῖς ἡμῶν. 

Ὁ αὐτὸς "5 ἔλεγεν, ὥσπερ τὰ φαῦλα τῶν βαλαντίων, 
Ἃ 4 3 vt ! 13 AA »! et , 

xx» μηδενὸς ἢ αἀξια, τοσούτου εἰσὶν αἀξια, σὸν ὃν 
|4 ^ Aj , . ἤ [s ^A * 

ἑαυτοῖς τὸ νύὐμισμα ἔχουσιν, οὕτω καὶ τῶν πλουσίων TOUS 
? " , ᾿ 

οὐδενὸς ἀξίους καρποῦσϑαι τὰς ἀξίας ὧν κέκτηνται. 

ι 

9) Stob. T. 21. 11. τος Τευταμίδου Πρεηνέως don 
relatum est. 

10) Sequitur in impr. Ὁ αὖ- 11) Stob. T. 95. 84: 
τὸς, δίκην i ὑπέρ τινος λέξας idem 12) Stob. T. 91. 52.. 

quod supra inter provv. Bíay-| 48) Codd. et impr. τοσοῦτον. 
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e 

Ὁ αὐτὸς ἔφη '5, τὰ χρήματα. τοῖς πολλοῖς ἡ ve 
οὐ δεδώρηται, ἀλλὰ δεδάνεικεν.. 

᾿Ὲ Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν, 7) τύχη ὥσπερ ποιήτρια,. ὅτὲ μ 
πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ ὑστερολόύγου- περιτέϑησι πρόσωπ 
καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. 

Ὁ αὐτὸς *5 ἰδών τινα φϑονερὸν σφόδρα χδχυφότ 
εἶπεν, ἢ τούτῳ μέγα xaxov: συμβέβηκεν, ἢ ἄλλῳ μὲν 

ἀγαϑόν. 

* Ὁ αὐτὸς ἔλεγε, δεῖ τὸν’ ἄρχοντα παυόμδνον 
ἀρχῆς μὴ πλουσιώτερον, ἀλλ᾽ ἐνδοξότερον γεγονέναι '6 

Βοιωτός. 

Βοιωτὸς ἐνευχὼν ϑησαυρῷ μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, 
ἐπάρας τὸ σκέλος ἀπεματαῦσε xal παρῆλϑεν, ὡς οὐχέτι. 

οὐδὲν ὄντα πρὸς αὐτόν. ͵ 

Βοιωτῶν "7 ἔνιοι τοὺς. χρέος οὐκ ἀποδιδόντας εἰς, 
ἀγορὰν ἄγοντες καϑῆσϑαι κελεύυουσιν᾽ εἶτα κόφινον ἐπι-᾿ 
βάλλουσιν αὐτῷ" ὃς δ᾽ ἂν χοφινωϑῇ, ἄτιμος γίγνεται" δο-- 
κεῖ δὲ τοῦτο xol ὃ Εὐριπίδου πατὴρ πεπονθέναι, Βοιω-- 
τὸς ὧν τὸ γένος. 

Βρέννος ?* ὃ Γαλατῶν βασιλεὺς λεηλατῶν τὴν ᾿Ασίαν 
εἰς Ἔφεσον ἦλϑε, καὶ στρατοπεδευσάμενος περιέμενε τοῦ 
πολέμου τὴν προϑεσμίαν' παρϑένος δέ τις τῶν ἐπισή- 
μων, ὄνομα ΖΔημονίκη, εἰς ἐπιϑυμίαν ἐμπεσοῦσα τὸν 
βαρβάρου, προδώσειν αὐτῷ τὴν Ἔφεσον ὑπέσχδτο, ἐὰν μι-- 
σϑὸν λάβῃ τὰ ψέλλια καὶ τοὺς ὅρμους" ὁ δὲ Βρέννος 
δεξάμενος αὐτὴν εἰς τόπον ὡρισμένον ἤγαγε τοὺς ὑπο- 

14) Stob. T. 105. 56. 16) In impressis sequuntur: 
15) Stob. T. 5g. 50. OCfr.|?x τῶν Btovos βουκολεικῶν 1) ταὶ 

Diog. Laért. IV. segm. 51. qui | JMMoica: τὸν ἔρωτα, 2) á μεγάϊα 
reliqua apophthegmata non ha- [ zo; Κύπρις, 3} ἕσπερε τᾶς ἀρε- 
Det Lour δὰ Biantem refert, [τῶς, 4) ἰξευτὰς ἔτι κῶρος. 

eorgidae Gnomologium apud . . 
Bolstn, Anecd. 1. e 26. PA 17) Recepi ex Laur. et impr. 

Diagoram. . 18) Est in impr. et in Laur. 
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τεταγμένους, καὶ προσέταξεν αὐτοῖς τὸν χρυσὸν, ὅσον 

εἶχον χόσμου χάριν, βάλλειν εἰς τὴν τῆς φιλαργύρου 

χύλπον" ποιησάντων δὲ αὐτῶν τὸ παραγγελϑὲν, ? Znuo-— 

γίχη ὑπὸ τῆς δαψιλείας τοῦ βαλλομένου χ χρυσίου ζῶσα 

χατεχωσϑῆ- 

* Boacídov. 

Βρασίδας 19 ἐν μάχῃ διὰ τῆς ἀσπίδος ἀκοντισϑεὶς 

χαὶ τὸ δόρυ τοῦ τραύματος ἑλκύσας αὐτῷ τούτῳ τὸν πο-- 

λέμιον ἀπέκτεινεν" ἐπερωτηϑεὶς δὲ, πῶς ἐτρώϑη, προ-- 

δούσης μὲ τῆς ἀσπίδος, εἶπεν. 

Ὁ' αὐτὸς ἐν ἰσχάσι, συλλαβὼν μῦν καὶ δηχϑεὶς ἀφῆ-- 

xy, εἶτα πρὸς τοὺς παρόντας, οὐδὲν. οὕτω, ἔφη, opi 

χρόν ἐστιν, ὁ μὴ σώζεται τολμῶν ἀμύνεσϑαι τοὺς ἐπι-- 

χειφοῦνεας. Ἐπεὶ δὲ συνέβη πεσεῖ; αὐτὸν, ἐλευϑεροῦντα 

τοὺς ἐπὶ Θρᾷκης Ἕλληνας, οἱ δὲ πεμφϑέντερ ἐς «doe 
δαίμονα πρέσβεις τῇ μητρὶ προσῆλϑον αὐτοῦ “Ἄρχιλεω-- 

γίδῃ, πρῶτον μὲν ἠρώτησεν, εἰ κακῶς Ó ̓ λρχύτας ἀπέ-- 

ϑανεν᾽ ἐγκωμιαζόντων δὲ τῶν Θρᾳκῶν αὐτὸν καὶ λεγόν-- 

των, ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἔσται τοιοῦτος, ἀγνοεῖτε, εἶπεν, ὦ 

ξένοι, Βρασίδας μὲν γὰρ ἣν ἀνὴρ ἀγαθὸς, ἃ δὲ “1ακξ-- 
δαίμων πολλὼς ἔχει τήνου καῤῥονας. 

' * Βερενίκης πλόκαμος 35. 
, ^ δ 

Βερενίκη. γυνή τις ἦν τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Πτολε-- 
μαίου τοῦ Εὐεργέτου καλουμένου. Τοῦ οὖν ἀνδρὸς αὐτῆς 
Πεολεμαίου ὄντος ἐν πολέμοις, ηὔξατο, ὅτι εἰ ὑποστρέ-- 

VeL ἄτρωτος, τῶν πλοκάμων τῶν ξαυτῆς ἀπόκαρμα ανα-- 

Sae ἀνάϑημα ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἀνέϑηκεν 7 Begevixr. 

Κόνων οὖν τις ἀστρονόμος ἦν ἐπὶ ἐῶν αὐτῆς χρόνων, καὶ 
N , 57 et [4 3 s ' πρὸς κολακείαν αὐτῆς φησιν, ὅτι οἱ ϑεοὶ τὸν πλόκαμον 

qui titulum habet : Ἱστορία Bpéy- | 19) Sumta sunt haec ex Plut. 
Yov καὶ 4)η μονέκης. : Ápophth. Lacon. 

20) Impr-' πλόμακος. 

N 
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τοῦτον ἔν ἄστροις ἀνέϑηκαν, καὶ νῦν ἐστέ τις βοτρυοει-- 
δὴς ?* ϑέσις ἀστέρων ἐν τῷ οὐρανῷ, ὃ καλοῦσι πλόκαμον 
Βερενίκης. 

Παράδοξον 35. 

Βοσκός τις ἔβοσκε πρόβατα εἰς 0pog καὶ ἀναμεταξὺ 
τοῦ ὄρους ἐχείνου ἦν χάος, ὃ εὑρέϑη πρῶτον ἀπὸ ἑνὸς 
τῶν προβατωκ᾽ ἰδὼν δὲ τοῦτο ὃ βοσκὸς, ὅτι παρὰ φύσιν 
λαλεῖ τὸ πρόβατον, παρακύψας αὐτὸς ἐκεῖσε, ἤρξατο καὶ 
αὐτὸς λαλεῖν στίχων πλοκὰς καὶ ἕτερα ἐξαίσια" ἰδόντες 
δὲ τοῦτόν τινες τῶν ἀνθρώπων στείχων πλοκὰς λέγοντα, 
ἠρώτων αὐτὸν, πῶς ἄρα τοιαῦτα λαλεῖ" ὁ δὲ εἶπεν, ὅτι, 

᾿εἰς τὸ ὄρος, ἐν ᾧ ἔβοσκον τὰ πρόβατα, ἐκεῖσε μεμάϑηκα 
ἀπὸ χάους τινός" ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐγχώριοι, ἔχτεσαν 

^ ἐκεῖσε ναὸν τῷ Απόλλωνι, ἐν ᾧ καὶ τρίποδα χαλκοῦν "3 
ἔστησαν, διὰ τὸ χρᾶσϑαι αὐτῷ τῇ μαντείᾳ" στήσαντες 
ἄνωθεν τοῦ χαλκοῦ γυναῖκα παρϑένον, ἵνα ἀναχρούῃ αὐ-- 
τὸν καὶ ἐξ αὐτοῦ τοὺς χρησμοὺς δέχωνται. ἑ 

Βακχεῖός ἐστι ποῦς συγκείμενος ἐκ βραχείας v καὶ δύο 
μακρῶν — — οἷον νοήμων ἐκλήϑη δὲ βακχεῖος, ἐπειδὴ 
οἱ ὕμνοι τῶν διϑυραμβοποιῶν πρὸς Διόνυσον ἐκ τοιούτου 
μέτρου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐλέγοντο . λέγεται δὲ βακχεῖος 

, ἀπὸ τῶν βακχῶν τῶν ἑπομένων τῷ Διονύσῳ" διϑύραμβοι 

| δὲ ὕμνοι λέγονται, ὅτι ἐν διϑύρῳ ἄντρῳ τῆς Νύσσης 

ἐτράφη 0 ̓ Διόνυσος" ὅϑεν καὶ παλιμβάκχχειος 0 τούτῳ 

ἐναντίος, συγκείμενος ἐκ δύο μακρῶν — ---- καὶ βραχείας 

v οἷον Ἥφαιστος. 

"Vox τοῦ y στοιχείου , 

Τὸ y μετὰ τοῦ o. 
ΠΩ 2 , 

Γάλα * ὀρνίϑων᾽" ἐπὶ τῶν λίαν εὐδαιμονούντων 
e 

21) Cod. βοτρυοειδῶς. 25) Cod. xreixódy. 

22) Hoc et sq. ex Laur. recepi. | 1) Apont Cent. V. 90. Ari- 
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καὶ πάντα χεχτημέγων᾽ τὸν γὰρ Σάμον οἱ ϑέλοντες énmeu— 
vi» καὶ τὸν ᾿ἅμασιν τοῦτο ἔλεγον; ἄλλοι δὲ ἐπὶ τῶν 
σπανίων. 

Γάλα " τρέϊρει νήπια, παῖδα δ᾽ ἔμφρονα 
Γάλα πιαίνει σωφροσύνη καϑάπερ. 

Γάλακτος φυσιολογία. 3, 

Τὸ μὲν αἷμα πρωτόγονον ἐν ἀνθρώπῳ εὑρίσκεται, ὃ 
δὴ τινες οὐσίαν. εἰπεῖν ψυχῆς τετολμήκασι" τοῦτο δὴ τὸ 

αἶμα φυσικῇ τρεπόμενον πέψει, κυησάσης τῆς μητρὸς, 
φιλοστοργές συμπαϑεῖ ἐξανϑεῖ καὶ γηράσχει πρὸς τὸ 
ugoBov τοῦ παιδίου, xol ἔστι μὲν τῆς σαρκὸς ὑγρότερον 

τὸ αἷμα, οἷον ὑγρά τις οὖσα σὰρξ, τοῦ δὲ αἵματος vo— 
στιμώτερον τὸ γάλα. καὶ λεπτομερέστερον" εἴτε γὰρ τὸ 
ἐπιχορηγούμενον αἷμα τῷ ἐμβρύῳ, καὶ διὰ μητρῴου 
πρότερόν ἐστι πεμπόμενον ὀμφαλοῦ, εἴτε αὖ τὸ καταμη-- 
γον αὐτὸ, ἀποκλεισϑὲν τῆς οἰκείας φορᾶς, κατὰ φυσικὴν 
ἀγάχυσιν χωρεῖν κελεύεται πρὸς τοῦ παντρόφου καὶ γενε-- 
σιουργοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς φλεγμαίνοντας ὕδη μαστοὺς, καὶ 
ὑπὸ πνεύματος ἀλλοιούμενον ϑερμοῦ, ποϑεινὴ ὀκευάζε-- 
ται τῷ νηπίῳ τροφὴ, αἷμα τὸ μεταβάλλον ἐστί" μαλιστα 
γὰρ πάντων μελῶν μαστοὶ συμπαϑεῖς μήτρᾳ. ᾿ Ἐπὰν οὖν 

κατὰ τοὺς τόχους ἀποκοπὴν λάβῃ τὸ ἀγγεῖον, δι᾽ οὗ 
πρὸς τὸ ἔμβρυον τὸ αἷμα ἐφέρετο, μύσις μὲν γίνεται τοῦ 
πόρου, τὴν δὲ ὁρμὲν ἐπὶ τοὺς μαστοὺς τὸ αἷμα λαμβα-- 
"4, xal πολλῆς τῆς ἐπιφορᾶς γενομένης διατείνονται, καὶ 

μεταβάλλει τὸ αἷμα εἰς γάλα 4, ἀναλόγως τῇ ἐπὶ τῆς 

stoph. Ἀν. 752. εὖδαι μονέαν, 4) Cfr. Plut. Aemil. Paul. 

βίον, εἰρήνην, νεότητα, γέλωτα, | C- 1Λ. xaS9dnep γὰρ οἱ μαοτοὶ 
χοροὺς, ϑαλίας, γάλα τ᾽ ὀρνί- | vOv γυναικῶν οὐχ meg ογ- 
Jw, ubi Interpp. γεϊὰ πλήρεις εἰσὶν ἐπιύδέοντος 

2) Nusquam versus hos inveni. | ἑτοίμου γάλακτος, ἀλλὰ μετα- 
3) Ex Clement. Alexandr. βάλλοντες τὴν τροφὴν ἐν αὑτοῖς 

Paedagog. Lib. I. cap. 6. P. 191. épydcovrai γώλα xat διηϑοῦσιν 

Matth. Laur. non habet. οὕτως οἱ περίψυκτοι καὶ 7tida- 

| ᾿ | 20 
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ἑλκώσεως εἰς πύον τοῦ αἵματος μεταβολῇ". εἴτε ἀὺ ἀπὸ 
τῶν ἐν μαστοῖς παρακχξιμένων φλεβῷν, ἀναστομουμένων 

κατὰ τὰς διατάσεις τῆς κυήσεως, τὸ αἷμα μεταχεῖται εἰς 

τὰς φυσικὰς τῶν μαστῶν σήραγγας 5* τοῦτο δὲ ἀναχιρ- 
γάμενον τὸ ἀπὸ τῶν. γειτνιουσῶν καταπεμπόμενον ἀρτη- 
ριῶν πνεῦμα, μενούσης ἔτι τῆς ὑποχειμένης ἀκεραίου τοῦ 

αἵματος οὐσίας ἐκκυμαινόμενον λευκαίνεται, xàl τῇ τοι-- 
αὐτῃ ἀνακοπῇ κατ᾽ ἐξαφρισμὸν μεταβάλλεται, παραπλη- 
σιὸν vL πεπονϑὺς τῇ ϑαλαττῇ, ἣν δὴ κατὰ τὰς ἐκβολὰς 
τῶν πνευμάτων, pb ποιηταί φασιν ἀποτττύειν ἁλὸς ἄχνην' 
πλὴν ἀλλὰ αἷμα ἔχει τὴν οὐσίαν. Τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ 
οἱ ποταμοὶ ῥόϑῳ φερόμενοι, τῇ ἐμπεριλήψει τοῦ περι- 
χεχυμένου ἀέρος ξαινόμενοι, ἀφρὸν μυρμύρουσιε" καὶ τὸ 

ἐνστόμιον 5 rui» ὑγρὸν τῷ πνεύματι, ἐκλευκαίνεται" τίς 
οὖν 7 ἀποκλήρωσις, μὴ οὐχὶ καὶ τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ gu- 
τεινότατον καὶ λευκότατον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τρέπε- 
σϑαι ὁμολογεῖν; ; πάσχει δὲ 7 τὴν μεταβολὴν κατὰ ποι- 

ὄτητα οὐ κατ᾽ οὐσίαν" ἀμέλει γοῦν οὐ τροφιμωτερον. 
ἄλλο τι; οὐδὲ μὴν γλυκύτερον, ἀλλ᾽ οὐδὲ λευκότερον. 
᾿ εὕροις ἂν γάλακτος" πάντη δὲ ἔοικε τοῦτο τῇ πνευματικῇ 
τροφῇ" γλυκεῖα μὲν διὰ τὴν χάριν ὑπάρχουσα, τρόφιμος 
δὲ, ὡς ζωὴ, λευκὴ δὲ ὡς ἡμέρα Χριστοῦ" καὶ τὸ αἷμα 
“Χριστοῦ πεφανέρωται ὡς γάλα. — Οὐ μὴν 8 ἀλλὰ καὶ 
ἐκ τῶν ποιμνίων ἔκ τὲ τῶν βουκολίων ἔξεστι μαϑεῖν, ὡς 
ἐξ αἵματος 7άλα χατὰ μεταβολὴν γίνεται" τὰ γὰρ bua 
ταῦτα τοῦ ἔτους κατὰ τὴν ὥραν, ἣν ἔαρ λαλοῦμεν ὑγρο- 
τέρου τοῦ. περιέχοντος γεγονότος, ἀλλὰ καὶ τῆς πίας καὶ 
τῶν νομῶν εὐχύλων, τὸ τηνικάδε οὐσῶν καὶ ἐνίχκμων, αἷἵ- 
ματος πίμπλαται πρότερον, ὡς ἐκ τῆς διατάσεως τῶν 

κώδεις τόποι τῆς γῆς ὕδωρ μὲν gresso interrogationis signo: 
οὐκ ἔχουσι καλυπτόμενον etc. πάσχειν τὴν μεταβ. 

8) Ápogr. Dresd. σύραγγας. 8) Haec longo a prioribus in- 
6) Apogr. Dresd. εὐστόμιον. [ tervallo sejuncta leguntur P. 
?) Apogr. Dresd. nullo prae- | 127. 51. 
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φλεβῶν χυρτουμένων «uv ἀγγείων δείκνυται" ἐκ δὲ τοῦ 
αἵματος δαψιλέστερον χεῖται τὸ γάλα" ϑέρους δ᾽ ἔμπαλιν 
ὑπὸ τοῦ καύματος συγκαιόμενον καὶ ἀναξηραινόμενον, 
ἵστησι τὴν μεταβολὴν τὸ αἷμα καὶ ταύτῃ ἔλαττον ἀμέλ-- 
γογται. 0 | 

Γαλῆ Ταρτησία 9" ὡς μεγάλων ἐκεῖ γινομένων. 

Γαλῇ χιτών ??* αὕτη ἐπὶ τῶν ἀδίκων τάσσεται, 
xal μηδὲν ἀνιέντων" ὁμοία ' ἐστὶ τῇ οὐ πρέπει γαλῇ χρο- 
χωτῦς. — Φασὶ τὴν γαλῆν καὶ τὸν αἴλουρον πᾶντα, ὅσα 

δυσωδη ἐσεὶ, puel" ταύτῃ. τοι καὶ τὸ σφέτερον mepig- 
σωμα ?* ἀφιέναι, πρότερον βόϑρον ὀρύξαντας, ἵνα ἀφανί-- 
σωσιν αὐτὸ, τῆς γῆς ἐπιβαλόντες" ἔστι δὲ 0 μὲν ἄῤῥην 
λαγνίστατος, 0 δὲ ϑῆλυς φιλότεκνος" φεύγει δὲ τὴν πρὸς 
ἀῤῥενα ὁμιλίαν᾽ ἀφίησι yàg τὸν. ϑορὸν ϑερμότατόν ze 
χαὶ προσεοικύτα πυρὶ, καὶ καίει τῆς ϑηλείας τὸ ἄρϑρον" 
εἰδὼς οὖν ὁ ἄῤῥην τοῦτο, τὰ κοινὰ βρέφη διαχρῆται" ἢ 
δὲ παίδων ἑτέρων πόϑῳ ξαυτὴν παρέχει συνελϑεῖν. 

Γαλῇ στέαρ "5 ἐπὶ τῶν οἷς χαίρουσιν ταῦτα λαμ--᾿ 
βανόντων. . ᾿ E 

Γαλῇῃ χιτώνιον ἀ50' ἐπὶ τῶν " τὰ ἑαυτῶν ᾿'προ-- 
βλήματα ἐσϑιόντων. . ᾿ , 

Εὔδημας δέ φησι, Γαλῇ χιτών" αὕτη ἐπὶ to» ἀδί-- 
χων τάσσεται καὶ μηδὲν ἀνιέντων' ὁμοία ἐστὶ τῇ" οὐ 

πρέπει γαλῇ κροκωτός. ^ — 

9) ἀροδῖ. Cent. V. 91. Mosc. | éropoíer, οἵ δγυόντων pro ὄνι-- 
Teervoía. Macar. ἐπὶ τῶν mo-|évrov. Quae sequuntur φασὶ 
τηρῶν καὶ λίαν ἀναιδῶν" Ταρ- τὴν γαλὴν x. τ. Δ. Sumta sunt 

τηασὸς γὰρ πόλις μεγάλη πρὸς τῷ | ex Aelian. H. A. VI. 27. 
ὭὨχεανῷ. 11) Apost. περίσσευμα. 

10) Apost. Cent. V. 99. Ma- 19) Apost. Cent.. V. 95. 

CF. γαλὴ χιτώνιον᾽ ἐπὶ τῶν ἀ- 43) Apost. Cent. V. 96.. 
Zwivrwv. —— "Vide paullo infe-| 14) Τῶν omisit apogr. Dresd. 

rius Matth. -Pantinus .pro Duobus articulis deinceps po- 
ἐδίχων legendum censet ἀνοι- |sitis alter saepe omittitur: vide 
"wr, vel, wut in Suida est|Jacobs ad Achill. Tat. p. 598. 

4 40 *: 
- 1 
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Γαλῆν ἔχεις iu ἐπὶ τῶν ἀποτρεπτικῶν" παρύσοι 
οἱ ̓ γαλῆν ἔχοντες οὐκ εὐτυχοῦσιν. 

Me» & yàp 0 v "5, 

Γαμεῖν κεκρικότα δεῖ σὲ γινώσκειν, ὅτι 
“4γαϑὸν " μεϑέξεις, ἂν μὴ λάβης puxQév xaxov. — 

Γαστέρα "5 μοι προφέρεις " κάλλεστον i ὄνειδος u- 
“πάντων. 

Ἢ πλήρης μὲν ἐλαφροτέρη, X&YET, δὲ βαρεῖα" 

ἐπὶ τῶν γαστριμάργων.. 

Γαστὴρ 39 παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νέον. 

Γασύπους κρεῶν ἐπιϑυμεῖ" ἐπὶ τῶν ἐπιϑι- 
᾿μούγντων τῶν ἀλλοτρίων. 

Γάμοι ao Alyénzov καὶ Δαναοῦ" ἐπὶ τῶν 
ἀλυσιτελῶς γαμούντων. «Ἵἴγυπτος καὶ Δαναὸς ἦσαν ἀδελ-- 
φοὶ, ἀπ᾿ Ἰοῦς τῆς Ἰνάχου ϑυγατρὸς καὶ τοῦ Briov 

τούτων ὃ μὲν “ἴγυπτος εἶχε παῖδας πεντήχοντα ἀῤῥεναρ' 
ὃ δὲ duvaóg πεντήκοντα ϑυγατέρας νι ὃς φϑονῶν τῷ. ἀδελ-- 

φῷ «Αἰγύπτῳ διὰ τὴν τῶν ἀῤῥένων παίδων κτῆσιν, χαὶ 

φοβηϑεὶς, ὅπως μὴ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐκβληθῇ τῆς βασιλείας, 
ἀνδρωϑέντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐδίωξεν αὐτὸν εἰς 4;γυ- 
"rov ἅμα τοῖς παισὶν, ἅϑεν xol ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ χώρα 4fi- 
γυπτος ἐκλήϑη. Χρόνου δὲ τινος γινομένου xal τῶν παί- 

δων ἀνδρωθέντων ϑαῤῥῶν τῇ τούτου δυνάμει, παρεγέ- 
γετο εἰς τὸ "oyoc. Ὁ δὲ Δαναὸς φοβούμενος αὐτὸν xdi 
πρύνοιαν ποιούμενος τῆς βασιλείας, ἐπιβουλὴν κατὰ τῶν 

' € “« “ὦ Y 

"iyumvov υἱῶν ταύτην ἐσκέψατο" συνέϑετο γὰρ τῷ 4di- 

-eh58. 779. 8935. ad Philostr. 555. 17) Gaisf. recepit dyaJur. 

Boisson. δὰ Philostr. Her. p. Vide supra sub ἐργνρέαις doj1 
| $45. '18) Apost. Cent. V. 94. " 

15) Apost. Cent. V. 98. 19) Apost. Cent. V. 97. Cod 
! . , γόον οὐ τίκτει. 
.16) Stob. T. 68. 11. Laur.| 20) Apollon. Rh. Schol. εἰ 

Om. ... Diod, Sic. Matth. 
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? , 4 ? LY € " 

γυπτῳ συναψαι πρὸς γάμον τὰς ἑαυτοῦ ϑυγατέρας τοῖς 
υἱοῖς αὐτοῦ" ἑτοίμως δὲ ἐπαγγειλάμενος τῷ Αἰγύπτῳ, 

, -ὦ᾽ ? € - Ml et 4 «- 

συνεβουλευσε ταῖς ϑυγατρᾶσιν ὁ ΖΔαναὺς, ὠστὲ αἀγελεῖν 

γύχτωρ τοὺς ἑαυτῶν ἀνδρας πρὸ τῆς μίξεως τῆς πρὺς 
αὐτοὺς, ϑάνατον ἀπειλήσας ταῖς μὴ τοῦτο ποιησάσαις. 

Αἱ μὲν οὖν πᾶσαι ἔχουσαι τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς προσταγ-- 
ματα ἀγεῖλον τοὺς ἄνδρας, μία δὲ μόνη ἐφείσατο τοῦ 
“Δυγκέως, ἀπὸ τῆς μίξεως διάϑεσιν ἔχουσα πρὲς αὐτὸν" 

Υ * * 5 , M € » 0€ 1 220! 
ovrog δὲ σωϑεὶς ἐξεδίκησε vovg αὑτοῦ «δελφοὺς, ᾿ἔφο-- 

γευσε γὰρ τὰς ϑυγατέρας τοῦ Δαναοῦ καὶ αὐτὸν, καὶ τῆς 
Π 2 a "HM et -€ Li 2t. 

βασιλείας ἐκρατησε τοῦ “ργους aua τῇ Υπερμνηστῇᾳ 
χαὶ γὰρ ἐκ τούτων fag, ἐξ ov καὶ Προῖτος καὶ ᾿Αἰκρί-- 
σιος, ἐξ ov καὶ Δανάη, ἐξ ἧς καὶ Περσεὺς. 

* - e ' ' ᾿ ᾿ “ Γάμους 3 εὐτελεῖς xal ἰσοτίμους ποιεῖν. 
Φίλωνος. | 

Γαμψώνυχας 33 ur τρέφειν" ἀντὶ τοῦ agnoyoc 
, N ΄ ᾿ ν ᾿ φεύγειν. 

Tó y μετὼ τοῦ ε. 
RT 

Γελοιότερος Μελιτίδου *** ἐπὶ τῶν ἐπὶ μωρίᾳ 

t. 

21) Mose. “ὙὙπερταιμνήστρᾳ. 
22) Laur. hoc et sq. non 

habet. 
23) Josephus Hhacendytes in 

Synopsi Rhetoricae (Cod. Ven. 
Class. VIII. Cod. XVIII.) 4i- 
τιγμα δέ ἐστε φράσις ἐπιτετη- 
δευμένη εἷς ἀσάφειαν, ἐπικρύ- 
πτουσα τὸ νοούμενον" oiov ζυ- 
γὺν μὴ ὑπερβαίνειν ἀντὶ τοῦ τὸ 
δίχαιον, καὶ γαμψώνυχας μὴ τρέ-- 
φεῖν ἀντὶ τοῦ ἅρπαγας, μελάνου-- 

Qo» μὴ ἐσθίειν ἀντὶ τοῦ γψιοῦδος 
μὴ προσίεσϑαι. — Macar. addit: 

lalhori τεμεῖν ἐπὶ τῶν dgpov- 
τίτως ἀπαλλαγὴν πραγμάτων ποι-- 
ἤσασϑαι βουλομένων Γαλλοὶ γὰρ 

καλοῦνται οἱ dTtOTET um μένοι, ἢ- 
* * PY ^ , 4 » 

τοι ἀπὸ ToU mTotauoU Dl«Ààov, 5. 
1 -* € 

órt ἀποπεπτώκασιν εἰς ἑτέραν 

φύσιν. 

254) Apost. Cent. V. 99. Eu: 
stath. Opusc. p. 89. 1. 90. ed. 
Tafel. οὔτε γὰρ εἰς ἀπλαστέαν 

ἐμαυτὸν ψευδογραφῶ κατὰ τοὺς 
πλείους τῶν περὶ ἡμᾶς, Ó. καὶ 
τοὺς ἀβαϑεῖς ἀνθρώπους εἷς δία με-« 
μακούϑους καὶ Πολυώρουνς καὶ 

Μιιελιτέδα; ἐγγράφων. p. 103. l. 48. 

pij ἐκστραφείην εἰς λήϑαργον, μηδὲ 
μεταπλασϑείην εἰς Παμμαίχου- 
Sov, ἢ. ελιτίδην, ἢ τὸν ἕτερον 
Κύροιβον ἢ εἰς Πολύωρον. 



— 158 — 

διαβεβλημένων as. ἹΜελιτίδης γὰρ ἦν ἀνὴρ κωμῳδούμεν 
ὁπὸ τῶν ποιητῶν ἐπὶ μωρίᾳ. | 

Γέλως. συγκρούσιος ?6* παρῦσον τινὲς γελῶντε 

τὰς χεῖρας συγχρούουσιν ἢ τοὺς πόδας" τάττεται dii & 

τῶν ἀτάχτως καὶ ἀκόσμως γελώντων. 

T ἕλως Tovixog ?* ἐπὶ τῶν ἐκλελυμένων: εἰς τοῦτο 

γὰρ οἱ Ἴωνες διαβάλλονται. | 

Tev&vau ?* πίσσης à ὃ μῦς" ἐπὶ τῶν ἀξίως τιμωρου- | 

ψιένων.. 

Γέλως μεγαρικός 19. ἐπὶ τῶν ἀώρως ϑρυπτο- 
μένων" ἤκμαζε γὰρ 7) ἹΜεγαρικὴ κωμῳδία ἐπὶ χρόνον᾽ 
λέγεται 39 xol. γέλως Χῖος. 

Γεννησὸς γεγονὼς τήρει τὴν τάξιν" λέγονται 
δὲ γεννηταὶ οὐχ oí éx γένους καὶ ἀφ᾽ αἵματος προσήκον- 
v&G,- ἀλλὰ οἱ Éx τῶν γενῶν τῶν συννεγεμημένων εἰς τὰς 
φατρίας" οἴτοι δέ εἰσι καϑάπερ οἱ δημόται, καὶ φρατο- 

pec νόμῳ τινὶ ἔχοντες κοινωνίαν᾽ τὸ δὲ γένος ἔχει ἀὐδρας, 
τριάκοντα, αἱ δὲ φρατρίαι ἐκαλοῦντο τριττοὶ, ὅτι ἐχ τεῦ-- 
σάρων φυλῶν οὐσῶν εἰς τρία ἑκάστην διεῖλον μέρη τὰς 
μὲν "ls τέσσαρας, ποιήσαντες, ἀπομιμησάμενοι τὰς 

. τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας, τὰς δὲ φρατρίας, καὶ τριττὰς δωδεκα, 
καϑάπερ oL μῆνες" τὰ δὲ γένη τριάκοντα ἑκάστῃ φρα- 
τρίᾳ, καϑάπερ αἱ ἡμέραι τριακόσιαι ἑξήκοντα πέντε. 

Γέραιρε 8᾽ σαυτὸν ἐν πλήϑει' ἀντὶ τοῦ &- 
φραινε o&vior. - 

:25) Laur. et Apost. διαβε- 29) Apost. Cent. VI. 2. Cfr. 
βοημένων. 27 Meineke Quaestiones Scen. Spec 

46) Apost. Cent. V. 100.|l. p. 4. 5. Aristoph. Vesp. 57. 
Macar. ó ἄκοσμος καὶ ἄτακτος | γέλωτα Ῥβξγαρόϑεν κεκλαμ μένον. 
dztà: τοῦ χρούειν τὰς χεῖρας. 50) “έγεταε x. y. X. Apost. 

28) Apost. Cent. VI. 4. Ctr. non: habet. 
supra p. 76. 51) Apost. 'Cent: VI. 5. er 

27) Macar. ini τῶν dvoeiddy | plicationem non habet. — Ab 
παὶ ἐχλελυμέγων. est ἃ Mosc. 
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Γέροντος ? πόσϑης δρύϊνος παάτταλος" δὴη-- 
μώδης ἡ παροιμέα. 

Γέρων 9? ἁλωπηξ οὐχ ἁλίσκεται" ἐπὶ τῶν διὰ 
χρόνου πλῆϑος οὐχ ἁμαρτανόντων. 

Γεράνδρυον 34 μεταφυτεύξεν" ἐπὶ τοῦ μὴ δεῖν 
τοὺς γέροντας ἐπὶ τὰ τῶν ἀκμαξόντων ἐργα προτρέπειν" 
γρανδρυον γὰρ τὸ ypocoxoy φυτόν" δρῦς γὰρ πᾶν φυτὸν 
γειχῷ ὀνόμαξι καλεῖται. 

Γενναῖος 95 el ἐκ βαλαντίου" ἐπὶ τῶν διὰ 
πλοῦτον εὐγενῶν εἶναι δοκούντων. 

Γέρανοι 55 λίϑους καταπεπωκυΐαι" ἐπὶ τῶν 
προνοητικῶς τι ποιούντων᾽ αἱ γὰρ γέρανοι πετόμεναι 
λίϑους φέρουσιν. 4i γέρανοι γεννῶνται μὲν ἐν Θρᾷκῃ" 
ἢ δὲ χειμεριώτατον χωρίον ἐστὲ καὶ χρυμωδέστατον, καὶ 
ϑέρους μὲν κατὰ χώραν μένουσι, φϑινοπώρου δὲ ἤδη 
μεσοῦντος εἰς “Ἄἔγυπτον xol Αἰϑιοπίαν ἀπαίρουσιν᾽" ὧσ-- 
περ οὖν γῆς περίοδον εἰδυῖαι, καὶ φύσεις ἀέρων᾽ καὶ ὡρῶν. 
διαφορὰς, καὶ χειμῶνα ἠρινὸν διαγαγοῦσαι, πάλιν ἔαρος 
ὑποστρέφουσιν ὀπίσω" ποιοῦνται δὲ ἡγεμόνας τῆς πτήσε-- 

υς τὰς ἤδη τῆς ὑδοῦ πεπειραμένας, εἶεν δ᾽ ἂν, ὡς τὸ 
dixic αἱ πρεσβύτεραι, καὶ οὐραγεῖν δὲ τὰς τηλικαύτας 
ἰποχρίνουσι, μέσαι δὲ αὐτῶν αἱ νέαι τετάχαται, φυλά-- 
ξασαι δὲ ὁ ἄνεμον οὖρον καὶ φίλον σφίσι, καὶ κατόπιν i 
Ora, χρώμεναί οἱ πομπῷ καὶ ἐπωϑοῦντι εἰς τὸ πρόσω, 
εἶτα μέντοι τρίγωνον ὀξυγώνιον τὸ σχῆμα τὴς πτήσεως 

52) Apost, Cent. VI. 7. Aristoph. Ἀν. 1156. éx pev γε 

35) Apost. Cent. VI. 4. "fing ἧκον dg τρισμύρεαι y 

δ.) Ápost. Cent. VI. 5. Codd. ραγοι, ϑεμελίους καταπεπωκυῖαε 

γπάδρυον. λίϑους. Eadem permutatio est 
33) Ápost. Cent. VI. 6. Ma- | apud Leonem Diac. p: 180. D. 

ἐπ, ἐχ τῶγ διὰ πλοῦτον εὖδο-.] ed. Hase. τὸν ἴσον αὐτῷ τῆς 
πιμούντων. ϑείας ἐκπεπώκαμιεν μήνιδος ἄκρα-- 
36) Ápost. Cent. VI. 8. λέ- | vov. Cod. ἐκπεπτιόκα μεν. — Lon- 

Vos χαταπεπτωκότες, Codd. λέ- giorem expositionem Apostoli 
Joy "“ταπεπτωκότος. Scripsi xau-|et Laur. αἱ γέρανοι γεννῶνται 

"""'wrua,' ita legitur apud usque ad χυβερνήτης Mosc. om. 
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ἀποφήνασαι , ἕνα ἐκπίπτουσαι τῷ ἀέρι διακύπεώσιν αὐ- 
vy, gore τῆς πορείας ἐχόμεναι" ὅταν δὲ προσφερύμε- 
yov ἀδτὸν ἴδωσι, γινόμεναι κύχλος καὶ ᾿κολστωσάμενοι, 

μηνοειδὲς τὸ μέσον ἀποφήνασαι, ἀπειλοῦσιν, ὡς ἀντιτα- 

ξύμεναν᾽ ὃ δὲ ἀναχωρεῖ. καὶ χρούεται τὸ πτερὸν, αἱ δὲ 
ἀλλήλων τοῖς πυγαΐοις ἐπερείδουσαι τὰ ῥάμφη, εἶτα 
μέντοι τρόπον τινὰ τὴν πτῆσιν συνδέουσι, καὶ τὸν xaua- 
τον" σφίσιν εὐκάματον. ἀποφαίνουσιν. 

Ἔτι. περὶ τῶν αὐτῶν 5. Αἱ γέρανοι, &C Αἱϊγύπτον 
ὥρᾳ ϑέρους ἀνιστάμεναι, οὐκ ἃ ἀνεχόμεναι τὸ ϑαάλπος, τεί-- 
γουσαι τὰς πτέρυγας ὥσπερ ἱστία, φέρονται διὰ τοῦ αἐ- 
ρος, εὐϑὺ τῆς Σκυϑῶν γῆς" ἅτε δὲ οὐκ ἐν ῥυθμῷ ὃν τὺ 
ξῶον, ἀλλ᾽ ἐμβριϑὲς μὲν τὰ μέσα, μαχρὸν δὲ κατὰ τὸν 

αὐχένα, κοῦφον δὲ κατὰ τὸν οὐραῖον, δραιὸν δὲ κατὰ τὰς 
πτέρυγας, ἐσχισμένον δὲ κατὰ τὰ xoa, κλυδωνίξεται τὴν 
πτῆσιν, ὥσπερ γαῦς χειμαζομένη, τοῦτο γνοῦσα ? γέρα-- 

γος, ἢ αἰσϑομένη ἢ πειραϑεῖσα, οὐ πρότερον αγίπταται, 
πρὶν ξυλλαβεῖν λίϑον τῷ στόματι, ἕρμα εἶναι αὐτῇ πρὸς 
τὴν πτῆσιν. ὁ - 

. Kvfisovyvgg ἰδὼν ἐν πελάγει. μέσῳ γεράνους ὑπο- 

στρεφούσας, xol ὄμπαλιν πετομένας συνεῖδεν ἐναντίου 

προσβολὴν πνεύματος καὶ τῶν ὀρνέων μαϑητὴς γενόμενος 
παλίμπλους η.λ8ε καὶ τὴν ναῦν περιέσωσξν. 

Γέροντι 9? μηδέποτε μηδὲν χρηστὸν ποιεῖν' 
παραινεῖ, μηδένα ἀκαίρως εὐεργετεῖν. 

. . Τέροντα 39 δ᾽ ὀρϑοῦν φλαῦρον, ὃς νέος πέσοι. 
Γέρων 4“ βοῦς ἀπένθητος δόμοισιν" ἐπὶ τῶν 

xk9' ὥραν τελευτησάντων. 

Γέρων * ὀλίγα φοβεῖται" δήλη. σι 

57) Absunt haec ab Aeliano,| 58) Apost. Cent. VI. 14. μη- 
H. A. III. 45., ex quo sumta δέν. Laur. om. 
sunt antecedentia. Quae mox| 59) Apost. Cent. VI. 45. 
sequuntur χυβερνήτης etc. le-| 40) Apost. Cent. VI. 9. 
guntur ibid. c. 44. A41) Apost. Cent. VI. 10. 

, 

Ld 



-K 464 — 

Γέρων * πίϑηχος 
ς. 5» ε Ν 

οὐχ αλίσχεται παγῃ’ 
τοῦτ ἠρώτησε Διονύσιος "Hooxltlómv: Ἡρακλείδης δ᾽ 
ἀπεχρίϑη πρὸς Διονύσιον 43) γέρων πίϑηκος ἁλίσκεται 
μὲν, μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται" 

! 

χησαντων. 
ἐπὶ τῶν ἀπαξ δυστυ-- 

4 

Tó y μετὰ τοῦ 7. 

Γηθάσκω δ᾽ αἰεὶ " πολλὰ διδασκόμεκος" ἐπὶ 

τῶν διὰ ; γῆρας ἐμπειροτέρων. 
Γῆ ἤρας ? διδάσκει πάντα καὶ χρόνου τριβη. 

Γῆρας 3 καὶ πενία δύο τραύματα δυσϑεράπευτα. 
I5 καὶ  ϑάλαττα 

0g00pc: ὀργιξομένων. 
οὐρανομήκη ς᾽ ἐπὶ τῶν 

Γῆς * βάρος" ἐπὶ τῶν ἀχρήστων. 

Γῆς 5 κρύψας ἔχεις" 

Γῆς ἔντερα ?* ἐπὶ τῶν: μηδενὸς ἀξίων. 
« 5 / «X e e. 

ὃ τὰ δ᾽ ἔργα πολλὰ τῷ flot Γηρᾷ ὁ βοῦς 

, 
ἐπὶ τῶν φὺ δ᾽ OYOUVLCUY. 

ᾳ 

j * - , ' . ἐπὶ τῶν γεγηραχότων καὶ μηκέτε χρησιμευοντων. 

Τὸ y μετὰ TOU ι. 
Γιγάντων ἀπόνοια ?* ἐπὶ τῶν ἀϑέων καὶ ἀσεβῶν 
' e “- (80000» κακεῖνοι τοιοῦτοι. 

42) Apost. Cent. VI. 12. 
43) Ápost. sequentia separa- 

tim tanquam proprium  pro- 
verbium habet nr. 11. — Ma- 
car. addit: γέρων ἐρινὸς εὖ- 
φραίνει τοὺς γείτονας" ó 
λόγος ἐπὶ γεγαμηκότος γέροντος. 

1) Àpost. Cent. VI. 16. Codd. 
᾿ ηράσχω ἄεί. — Solonis apo- 

phthegma Plut. c. 5. σοφίας μὲν 

Te ἣν ὁμολογουμένως ἐραστὴς, 
ὃς γὲ καὶ πρεοβύτερος ὧν ἔλεγε 
γηράόσχειν ἀεὶ π. ὃ. Cfr. ib. c. 51. 

2) Αροϑβιῖ. Cent. VI. 21. Mosc. 
hoc et sq. om. 

5) Ápost. Cent. VI 22. ad. 
dit Ἡροδότου. ' 

A) Apost. Cent. VI. 48. Laur. 

xat Om. 

5) Apost. Cent. VI. 20. Ma- 
car. ἤγουν ἄχρηστος. Cfr. Il. x. 

104. xeiuat παρὰ γηυσὶν ἐτώσιον 

ἄχϑος ἀρούρη nc. 

6) Apost. Cent. VI. 25. 
7) Apost. Cent. VI. 54. Ma- 

car. γῆς ἔντερον. Reliqua con- 
sentiunt. 

8). Apost. Cent. VI. 55. Ar- 
ticulum ó metri caussa adjeci. 

Pro fot Codd. praebent βίῳ. 
Macar. γέρων ὅ βοῦς τὰ ἔργα U 

πολλὰ τῷ flot, in reliquis con- 

sentit. 

9) Apost. Cent. VI. 26. 

21 
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Εὐριπέδου "5. 

Γίνωσκε τἀνϑρώπεια , μηδ᾽ ὑπερμέτρως 
᾿“λγει, κακοῖς γὰρ οὐ σὺ πρόσκεισαι μόνη. 

Τὸ γ μετὰ τοῦ À. 

Γλαύκου τέχνη "* ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργα- 
ζομένων" ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως εἶργα- 
σμένων" ἐπειδὴ οὗτος evge σιδήρου κόλλησιν Χῖο; ὦν. 

Γλαῦκα" 495vabt καὶ Γλαῦκα “4ϑηναίοις' 
ἐπὶ τῶν τοιαῦτα ἀλλαχόϑεν ἐμπορευομένων πρὸς τοὺς 
ἄφϑονα ἔχοντας. 

Γλαῦκος "3 ἄλλος ἱππόβρωτος" φασὶν, ὅτι, 

οὗτος κατεβρώϑη ὑπὸ τῶν ἵππων, ἀγνοοῦντες, ὅτι ἱππο-- 
τροφῶν 1 καὶ τῶν οἰκείων οὐδενὸς ἐπιμελούμενος ἐπέ-. 
τρίβη καὶ ἐπέλιπεν αὐτὸν ὃ βίος. | 

Γλαῦκος 18 πιὼν μέλε ἀνέστη" ἐπὶ τῶν κηρυ- 
χϑέντων, ὅτι ἀπέθανον, εἶτα φανερουμένων. Γλαύχου. 
ἀποϑανόντος (ov τοῦ Σισύφου) ἐπὶ τῷ μέλιτι, ὃ Μίνως, 
ἐν τῷ τύμβῳ χατώρυξε τὸν τοῦ Κοιράνου Πολύειδον, ὃς 
ἦν ἐκ τοῦ ᾿Αργους, ὃς ἰδὼν δράκοντι πύαν ἐπιϑέντα TE 

ϑνεῶτι »! καὶ ᾿ἀναστήσαντα αὐτὸν καὶ ovrog τὸ αὐτὸ ποι- 
ngos εἰς τὸν Γλαῦκον, ἀνέστησε" τοῦτο δὲ ἀδύνατον. 
Ἐγένετο δὲ τοιόνδε τι" . Γλαῦκος πιὼν μέλι ἐταράχϑη᾽ 
χολῆς δὲ πλείονος αὐτῷ “νηϑείσης ἐλειποϑύμησεν 6 
Γλαῦκος" ἀφίκοντο δ᾽ οὖν οἵ ve ἄλλοι ἰατροὶ, ἅτε ὴ 

10) Stob. T. 454. 7. γελοῖον ὄν, “εἴ τις ἐκεῖ opi 
11) Apost. Cent. VI. 27. Ma. γλαῦκας, ὅτε πολλαὶ παρ αὐτοῖς 

, Car. ἐπὶ τῶν λίαν ὃ ἐντέχνων. Cfr. | εἰσιν. Aristoph. Áv. 301. Ti φῆ 
Heind. ad Plat. Phaed. P- 108. τές γλαῦκ᾽ ᾿Αϑήηναζ᾽ ἤγαγε. Idem 
D, Hoc et tria 544. provv. de| prov. repetitur paullo post. 
Glauco  agentia in apophth.| 45) Apost.: Cent. VI. 51. 
impr. retulit Ársenius. 14) Mosc. ὑπὸ τροφῶν. Laur. 
12) Apost. Cent. VI. 50. Lu- super ὑπὸ Scriptum habet ἱππο. 

cian. Nigrin. irit. ἢ μὲν παροι- 15) Apost. Cent. VI. 32. 
μία φησὶ, γλαῦκᾳ εἷς ᾿Αϑήνας, ὡς 16) Mosc. ἐλυποϑύμησεν. 
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χρήματα ληψόμονοι, ἀλλὰ δὴ καὶ Πολύειδος,. ὃς ἰδὼν τὴν 
πύαν, ἣν ἔμαϑε παρα. τινος ἰατροῦ, ᾧ ὄνομα- ἦν “ράκων, 
χαὶ ταύτῃ τῇ͵ βοτάνῃ, χρησάμονος ὑγιᾶ. ἐποέησε. τὸν. FAaU— 
xo» ἔλεγον οὖν τινας, ὅτι. lloÀveujog τὸν Γλαῦχον. ὑπὸ. 
μέμτος ϑανόνετα ἀγέστησεν" ἀφ᾽ ὧν τὸκ μῦϑοκ ἐπλά-- 
σαγτο. B | 

Γλαῦκος φαγὼν πόαν οἰκεῖ ἐν ϑαλάττῃ" 0— 
μοία τῇ περοτέρᾳ.. ἔδιδεξαι, ὅτε Ἐλαῦχος ὃ “ϑαλάσσιος -φα-- 
Ju» πόαν ἀϑάνατος ἐγένετο καὶ νῦν ἐν ϑαλάττῃ οἰκεῖ" τὸ 
δὲ τῇ πόᾳ καύτῃ μόνον ἔλαῦκον ἐντυχεῖν καὶ λίαν ἔνε ye: 
εὔηϑες" τὸ τε ἄνϑρωπον ἐν- ϑαλάσσῃ ἢ ἄλλο τι τῶν χερ-- 
σαίων ζῇν. Ἔχεν δὲ τὸ ἀληϑὲς οὕτως" Γλαῦκος ἦν ἀνὴρ 
ἁλιεὺς ᾿4»ϑηδόνιορ" ἦν δὲ κολυμβητὴς, ἐν τούτῳ. ὑπερ-- 
φέρων πάντων κολυμβητῶν" κολυμβώντα δὲ ἐν τῷ Aun 

ὁρώντων αὐτὸν τῶν πολιτῶν αὐτὸς διακολυμβήσας εἴς 

τινα τύπον, καὶ ur ὀφϑεὶς τοῖς οἰκείοις ἡμέῤας ἱκανὰς, 
διακολυμβήσας πάλιν, ὥφϑη αὐτοῖς. Πύνϑανομένων δὲ 
τῶν οἰχείων, ποῦ διέτριβεν, αὐτὸς ψευδόμενος ἔφη, ἔν 

τῇ ϑαλάττῃ᾽ καὶ συγκλείων εἰς αὐτὸν ἰχϑύας, ὁπότε χει-- 
uo» γένοιτο καὶ μηδεὶς τῶν ἄλλων ἁλιέων ἰχϑῦς δύναιτο 
λαμβάνειν, ἐλέγετο τοῖς πολίταις, τίνας βούλοιντο τῶν 

ἰχϑύων ἀποκομισϑῆναι αὐτοῖς, καὶ κομίζων, ovg ἂν ἢε-- 
lw», Γλαῦκος ϑαλάσσης ἐκληϑη"! καὶ περιτυχὼν ϑηρίφ᾽ 
ϑαλαττίῳ ἀπώλετο" μὴ ἐλϑόντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τῆς 9α-- 

λάττης, ἐμυϑεύσαντο οἱ ἄνϑρωποι, ὡς ἐν ϑαλάσσῃ. οἰκεῖ ὦ 

χαχεῖ μένει. | 

Γλυκὺς ἀγκὼν 17 οὐ κατ᾽ ἐναντίωσιν ἡ παροι-- 
μία, ἀλλὰ βουλόμενος εἰπεῖν, ὦ γλυκέα. qv ἔστι δὲ 
παροιμία, ὡς ἐπιφωνούμενον᾽ οὕτως ἐχρήσατο Πλάτων 

ὃ χωμικὸς ἐν τῷ Φαωνι" γέρων αὐτῷ ὑπόχειται ἐρῶν 

17) Apost. Cent. VI. 55. Plat. μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατὰ IVei- 
Phaedr. c. 39. γλυκὺς ἀγκὼν, à | λον ἐκλήϑη x. τ. λ., ubi Ast. 
Φαῖδρε" λέληθέ σε, ὅτι ἀπὸ τοῦ 

91 * 
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εὐλητρίδος᾽ ὦ χρυσοῦν ἀνάδημα, ὦ γλυκὺς ἀγκὼν, ὡς εἶ 
σις εἴποι, ὦ γλυχὺς πῆχυς. 

Γλυκὺς '5 ἀγκὼν παροιμιωδῶς μοχϑηρίαν τόπου 
ὑποδηλοῖ. ΄ 
 Γλυκὺς '? ἀπείρῳ πόλεμος" ἐπὶ τῶν ὑπ᾽ ἀπει-- 

lag ἑαυτοὺς καϑιέντων εἰς τοὺς κινδύνους. 

— Γλυχὺς ?? χρατὴρ ἀγαφϑέγχτων αοιδᾶν. 
Γλυκεῖ᾽ 5. ὀπώρα φύλακος ἐκλελοιπότος" 

ἐπὶ τῶν ἄνευ μόχϑου ταἀλλότρια χαρπουμένων. 

οἰωνῷ᾽" ἡ πτῆσις τῆς γλαυκὸς ᾿ἴκης σύμβολον τοῖς .497-- 
γαίοις ἐνομίζετο. 

^ Τλαῦκα εἰς ᾿᾿ϑήνας" ἐπὶ τῶν ἐπιδεικνυμένων 
πρὸς τοὺς εἰδότας, 6 ἅπερ ἄμεινον αὐτοῦ ἰσαῦιν, ὅτι σπτολ-- 
λαὶ “3 eig ϑήνας γλαῦκες. 

Γλαὺξ ^ ἐπί τινα. πρᾶξιν ὁπουδῆς ἐχομένην ἀνδρὶ 
ὡρμημένῳ συνοῦσα καὶ ἐπιστᾶσα οὐκ ἀγαϑὸν σύμβολον 
φασιν. Ἐν τῇ Κρήτῃ γλαῦχα μὴ γενέσϑαι φασὶ τὸ πα- 
ράπαν, ἀλλὰ καὶ εἰςκομισϑεῖσαν ἀποϑνήσχειν" τὸν ἀῤ- 
ὕὗενα ἡ ϑήλεια νικήσασα μάχῃ ἀμβρυνεταί τε ὑφ᾽ ἡδονῆς, 
καὶ καϑίησι κάλλη, καὶ φρονήματος ὑποπίμπλαται καὶ 
βαίνει “μακρότερα. 

᾿Γλώσσῃ 55 ματαίᾳ ζημία προστρίβεται. 
Γλῶσσα "5 ποῦ πορεύῃ, πόλιν ἀνορϑώσασα 

καὶ πάλιν καταστρέψασα; ἐπὶ τῶν διὰ λόχων ἢ 
βλαπτόντων ἢ ὠφελούντων. 

48) Laur. om. γλαὺξ γὰρ ἡμῶν, πρὶν μάχεσϑαι, 
19) Apost. Cent. VI. 54. Ma- | τὸν στρατὸν διέπτετο. |, 

3/2 γλυκὺς ἀπείρων πόλεμος] 25) πολλοὶ Mosc. et Laur. 
"7 λη. ) " 

. Mosc. On. — Ex Ac- 

$50) Pind. Ol. VI. 458. —l,. 24) - | 

To. 
, t . 9. e 5. 

21) Apost. Cent. VI. 55. "Codd. 25) Stob. T. 36. 17. Apost. 

γλυκεῖα. Cent. VI. 56. addit :. «Αἰσχύλου. 

22) Aristoph. Vesp. toss. | ?6) Apost. Cent. VI. 39. 

Γλαὺ διΐπταται ?* ἐπὶ τῶν αἰσί ὠμένων — xoou 
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Ιλώσσα "7 βλάσφημος διανοίας κακῆς ἔλεγχος. 

Γλώσσης “δ μάλιστα πανταχοῦ πειρῶ κρατεῖν. 
Ὃ καὶ γέροντι καὶ νέῳ τιμὴν φέρει, 
H γλῶσσα σιωπὴν κεκτημένη. Χάρητος ἡ ὑποϑήκης 

Τὸ y μετὰ τοῦ v. , 

Γνῶϑι σαυτὸν *: ἐπὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν κομπα-- 

DLowro»* τὸ μὲν ἀπόφϑεγμα Βίαντος" ὡς παροιμία δὲ 
ἰαμβάνεται ̓ μαρτυρεῖ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ παροιμι-- 
ὥν᾽ οἱ πολλοὶ δὲ Χίλωνος εἶναι, τὸ ἀπόφϑεγμα. Κλέ-- 
ἄρχος δὲ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ λεχϑῆναι Χίλωνν 4Δαμαγήτου 
“ακεδαιμονίῳ. 

Γνῶμαι ? πλέον κρατοῦσιν, 7 σϑένος χερῶν. ΣΣο-- 
φοχλέους. . 

Ivoug ? δὲ κρείσσων ἐσεὶν᾽ 7 (oux χερῶν. "dya— 
ϑωγος, 

Ινώμης 4 γὰρ ἐσϑλῆς ἔργα χρηστὰ γίνεται. 

Γνώμων εἶ" ἀντὶ τοῦ κανὼν καὶ ἀκριβὴς eva duy. 

Γνώμῃ 5 γὰρ ἀνδρὸς εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις, 
Εὺ δ᾽ οἶκοι, εἰς v^ αὖ πύλεμον ἰσχύει μέγα" 
Σοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα 9 τὰς πολλὰς χέρας 

Νικᾷ, σὺν ὄχλῳ δ᾽ ἀμαϑία πλέον κακόν. 

/ 
27) Ápost. Cent. VI. 29. ad- μὲν “Χίλωνος ὑπειλήφασε᾽ Χαμαι-- 

it: Πλουτάρχου.᾽ λέων δὲ ἐν τῷ περὶ ϑεῶν, Θα.-- 

28) Stob. T. 55. ^. Laur. hoc 4o. ᾿Αφιστοτέλης δὲ τῆς Πυ- 
et antecedens om. ϑίας. Macar. “Χείλωνος ewat φα-- 

σι TO απόφϑεγμα. 

1) Apost. Cent. VI. 42. bene| 2) Apost. Cent. VI. 57. Le- 
Ársen. huic proverbio adjun- |gitur etiam apud Stob. T. 54. 5. 
tit, quod Apost. supra ad:| 5) Apost. Cent. VI. 58. apud 
jyldosy] ματαίᾳ etc. attulit, Ὡς | Stob. T. 54. 4. 

παροιμία δὲ lauf. Sqq. sumta| 4) Hoc et sq. Laur. om. 
sunt ex Stobaeo T. 54. 12. Cfr. 5) Stob. T. 54. 5. Hoc et. 
Clem. Strom. I. 14. p. 551. 11. sq. Mosc. non habet. 
τὸ μὲν ovy" yvà94 σαυτὸν, oi! 6) Cod. εὐβούλευμα. 
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Γνῶϑι σεαυτὸν ἄριστε 7036» xal ὅστις ἐτύχϑης, 
Ῥεῖα μὲν ὧδε τύχῃς κάλλεος ἀρτετύπου." 

Τὸ y μετὰ τοῦ Ὁ. 

DT óQyetov βλέπει ?* ἐπὶ τῶν ἀγρίως βλεπόντων. 
Γοργόνα ὃ Περσεὺς ἐχειρώσατο" ἐπὶ τῶν πα- 

vv τι γενναῖον χατωρϑωκότων᾽ φασὶ τὸν Φόρκυνα τρεῖς 
ἐσχηκέναι ϑυγατέρας, αἵτινες ἕνα ὐφϑαλμὸν ἔχουσαι ἀνὰ 
μέρος ἐχρῶντο" τούτῳ δὲ ἡ χρωμένη ἐνετίϑει αὑτῆς εἰς 
τὴν κεφαλὴν, καὶ οὕτως ἔβλεπε" καὶ μιᾶς αὐεῶν τῇ Gi- 
oc ἀποδιδούσης τὸν ὀφρϑαλμὸν ἔβλεπον πᾶσαι. Ἐλϑῶν 
δὲ ὃ Περσεὺς ὀπίσω αὐτῶν ἐν ἠρεμαίῳ. βαδίσματι, xQu- 
77006 τὴν ἔχουσαν τὸν ὀφϑαϊμὸν καὶ κατέχων ? ξίφος 
γεγυμνωμένον, φησὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν Γοργόνα éay δὲ μὴ 

φράσωσιν, ἀποκτεῖναε αὐτάς. ΑἹ δὲ "5 φοβούμεναι φρα- 
ζουσιν᾽ ὁ δὲ ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος εἰς 
ἀέρα ἦλϑε καὶ δείξας ταύτην τῷ Πολυδεύκει, λέϑινον ἃ 
τοῦτον ἐποίησε. Τοῦτο δὲ γελοῖον,. τὸ. ἄνδρα ζητοῦντα 
γεχροῦ κεφαλὴν ἰδόντα ἀπολιϑωϑθῆναι" τίς γὰρ δύναμις, 
τοῦ νεχροῦ; ἐγένετο δὲ τοιοῦτο τι. Φόρκυς ἦν ἀνὴρ 
Κυρηναῖος" οἱ δὲ Κυρηναῖοι κατὰ γένος μέν εἶσιν “ϑι.- 
οπες᾽ οἰκοῦσι δὲ νῆσον τὴν Κυρήνην '*, ἔξω οὖσαν τῶν 
Ἡρακλείων στηλῶν, εἰσὶ δὲ τρεῖς" καὶ ποιεῖ τετραπηχν 

ἄγαλμα ᾿Αϑηνᾶς χρυσοῦν" καλοῦσι δὲ τὴν ᾿ϑηνᾶν Κυ- 
ρηναῖοι Γοργώνην, ὥσπερ τὴν “Αρτεμιν Θρᾷκες Βένδειαων, 
Ἀρῆτες δὲ ΖΔίκτυνναν, “ακεδαιμόνιοι δὲ Οὐπιν. Ὁ μὲν 
οὖν Φόρκυς ἀποϑνήσκει, πρὶν εἰς τὸ ἱερὸν ἀναϑεῖναι τὸ 

7) Apost. Cent. VI. 45. habet, καὶ κατέχων καὶ Eig. yey. 
8) Apost. Cent. VI. 44. alterum xai omisi. Apud ἂν 
9) Mosc. χρατήσαντες τὸν ó- | senium fortasse scribarum trans- 

φϑαλμὸν χατέχων xoi ξίφος γε- positione xo; post κατέχων Ῥ0- 
γυμνῶ με. ' Laur. κρατήσας τὸν 093. | situm est. 

: κατέχων xoi ξέφος. Hecepi ex| 410) δὲ Codd. om. 
Apost. κρατήσας τὴν ἔχουσαν τ. 11) Apogr. Dresd. ύδιν»ον. 
o. In sequentibus, ubi Apost.|] 12) Codd. Κύρνον. 
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ἄγαλμα, κατέλιπε δὲ κόρας τρεῖς, Σϑενώ, Εὐρυάλην xal 
Μίδουσαν. αὖται γήμασθαι μὲν οὐδενὺ ἐβουλήϑησαν" 
dulóuevat δὲ τὴν οὐσίαν, ἑκάστη Toxe νήσου" τὴν δὲ 
Γοργόνα οὔτε ἀναϑεῖναι τῷ ἱερῷ αὐταῖς ἐδόκει, οὔτε 

διελεῖν, ἀλλ᾽ ἐν μέρει κατετίϑεντο ἐναλλὰξ ϑησαυρὸν 
ἑαυταῖς" ἦν δὲ τῷ Φόρκυνι ἑταῖρος, καλὸς καὶ ἀγαϑὸς, 
καὶ αὐτῷ ἐν παντὶ πράγματι ἐχρῶντο, ὥσπερ ὀὑφϑαλμῷ. 
Περσεὺς δ᾽ ἀνὴρ φυγὰς ἐξ "Loyovg, ἐληΐζετο τὰ κατὰ 
ϑάλατταν, ἔχων πλοῖα καὶ ἰσχύν τινα περὶ αὑτόν" πυ-- 
ϑύμενος δὲ ταύτην τὴν Γοργόνα βασίλισσαν εἶναι γυναι-- 
χῶν χαὶ πολύχρυσον μὲν, ὀλίγανδρον δὲ, πρῶτα μὲν ναυ-- 
λυχεῖ ἐν τῷ πορϑμῷ, καὶ μεταξὺ τῆς Κυρήνης καὶ τῆς 
Σάρδεων διαπλέων τὰ παρὰ τῆς ἑτέρας εἰς τὴν ἑτέραν, 
τὸν φϑαλμὸν λαμβάνει, ὧν μία φράζει αὐτῷ, ὅτι ἄλλο 
μὲν οὐδὲν ἔχει λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν, εἰ μὴ τὴν T ὑργόνα" 
umet δὲ αὐτῷ τὸ πλῆϑος τοῦ χρυσοῦ᾽ αὗται οὖν αἱ 

χύραι, ἐπεὶ οὐκ εἶχον τὸν ὀφθαλμὸν ἐν τῷ μέρει, κατὰ ᾿- 
τὸ εἰρημένον συνήεσαν ὁμόσε καὶ ἡτιᾶτο ἑτέρα τὴν ἕτέ--. 
Qn ὁπότε δὲ ἐπενοοῦντο μὴ ἔχειν, ἐθαύμαζον τί ἂν εἴη τὸ 
γεγονός. Ἐν τούτῳ προσπλεῖ αὐταῖς ὃ Περσεὺς καὶ φρά-- 

ζει, ὡς αὐτὸς ἔχει £v ὀφθαλμὸν, καί φησι μὴ ἀποδοῦ-- 
ναι αὐταῖς, ἐὰν μὴ φράσωσιν, ὕπη 13. ἐστὶν ? n ogyan " 
ἐτηπείλει δὲ καὶ προσκχτενεῖν εἰ μὴ εἴποιεν" ἡ μὲν οὖν 
Μίδουσα οὐ φράζει δεῖξαι, ἡ δὲ Σϑενὼ καὶ Εὐρυάλη 

ἔδειξαν" τὴν μὲν οὖν ἹΠέδουσαν ἀποκτείνει" ταῖς δὲ GÀ— 
λαις ὑφϑθαλμιὸν ἀποδίδωσι" λαβὼν δὲ τὴν n ogyove iin 
xoiJjey * ἀπαιτήσας δὲ τριήρη ἐπέϑηχε τῆς Γοργόνος τὴν 
gala» em αὐτήν" xol τῇ νηΐ δὲ ( ὄνομα ἔϑετο Ti ὀργών" 
ἐν ταύτῃ δὲ παραπλέων χρήματα παρὰ τῶν. γησιωτῶν 
εἰσεπράττετο, xci τοὺς μὴ διδύντας ἀνήρει" οὕτω δὲ καὶ 

{ 

13) Apost. ὅπου. Recte se|habet. Cfr. Bückh ad Pind. 
habet ὅπη, quod, prout alii | Olymp. 11. 10... 
verbo jungitur, alium sensum 
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χρήματα, ὁρᾶτε μὴ, ὡς Σερίφιοι ϑεασάμενοι τὴν τῆς 

4- 168. -- | 

τοὺς Σεριφίους. δ ἤτει προσπελάσας ἐκείνοις χρήματα" 
, *;? - c 4 » ? 3 M 

συναγαγόντων δὲ αὐτῶν ὁ Περσεὺς ἤτενι παλὲν εἰς τὴν 
2 * . € 4 , « v4 |0w ἢ 

αγοραν᾽ οὗ καὶ ἐκλιπόντες τὴν Σέριφον ῳχοντο. Προσ- 
y , c » 4 2 E] »- 

πλευσας οὖν παλὶιν O0 Περσεὺς ἐπὶ τὴν ἀπαίτησιν τῶν 
' , 4 , LY * 4 » n , 

χρημάτων, καὶ ἐλϑων εἰς τὴν ἀγοραν, ἀνϑρωπον μὲν ov- 
* e" e * 

δένα svge, λίϑους δὲ ov»Ópounxsg' τοῖς οὖν λοιποῖς τῶν 

νησιωτῶν ἔλεγεν ὃ Περσεὺς, ἐπειδὰν μὴ παρεῖχον τὰ 

! . 2. ᾿ Ν Y Τοργόνος κεφαλὴν ἀπελιϑώϑησαν, τοῦτο σπιάϑητε xd 
ὑμεῖς. 

" Dr ὄνυ xv μης ἔγγεον 1. ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς μᾶλλον 
ἑτέρων ἀγαπώντων, καὶ τοὺς πλησίους τῶν μακραν᾽ & 
πολέμῳ γὰρ φασί τινα ἰδόντα ἀνεψιὸν καὶ ἀδελφὸν δια- 
πονουμένους καὶ ὑπερασπίσαντα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦτο 
ΒΡ εἰπεῖν.. 

Τὸ y μετὰ τοῦ Q. 
^ , - 

Γραῦς βακχεύει 15: ἐπὶ τῶν παρ᾽ ὥραν τι ποι- 
» . , m ^ οὐγτων᾽ xol ᾿Αριστοφανης᾽ γραῦς καπρῶσα καὶ fax- 

, 

χευουσα. 
^" el et hj b 2 ' 

Γραῦς ὡς τις ἵππος v0» χαραδραῖον vagor 
^ L [] A 

ἕξεις U* ἐπὶ τῶν ἀξίως τὰ ἔσχατα πασχοντων᾽ oi γι 
, , , . 

γεγηραχοτες ἵπποι eig χαραδρους ἐμβαλλονται. 
΄ 

Γρᾶες 8 χωϑθωνιζόμεναι. | | 

Γραῶν ὅὕϑλοι "3" ἐπὶ τῶν μάτην ληρούντων. 

Γρῦ τὸ Δίωνος ??* ἐπὶ τοῦ μικροῦ καὶ τυχόντος. 

44) Godd. Σερίφους et paullo| 419) Apost. Cent. VI. 50. Con- 
inferius dg 2Yoro:. sentit Macar. , 

15) Apost. Cent. VI. 45. 20) Apost. Cent. VI. 51. Per- 
16) Apost. Cent. VI. 47. Ma- | tinet huc, quod in apophth. 

CAT. ἐπὶ τῶν παρ᾽ dgov τι Óia- | Ársenius nàrrat: fiev. τῷ .4- 
σπραττο μένων. "]κχαδημιακῷ, ἀπὸ συμποσίου dre- 

17) Apost. Cent. VI. 48. στρέφοντε παρεπόμενος κακῶς τις 
18) Apost. Cent. VI. 49. ἔλεγε, xot βλασφημίας οὐδὲν ἀπε- 
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Γ [ d 2x " ) λὺ Π Aj ραῦς ** ἀνακροτήσασα πολὺν xovicptOv 
ἐγείρει" 
γούγτων. 

2 “ ?,? 2» H Α , 

ἐπὶ τῶν δὲ ἐμπειρίαν πολλὰ mQeyuera xi 

Γραῦς ἀναϑυᾷ ?** ἀντὶ τοῦ καπρᾷ". ἐπὶ τῶν παρ᾽ 
ἡλικίαν γυναικιζομένων. 

*"- 

Τὸ y μετὰ τοῦ v. 

Γυμνότερος ἰαλέμου ** δηλοῖ τὸν » ϑρῆνον, τασ-- 
tero, δὲ ἐπὶ τῶν οἰκτρῶν. 

Γυμνότερος λεβηρίδος 5" ἔπὶ τῶν πάνυ πτω-- 
jov' ἀντὶ τοῦ γυμνότερος ὄφεως δέρματος. ' ᾿ 

Γυμνοποδέαις χαίρει 3. ἐπὶ τῶν φιλεύρτων" 
παῖδες ἐχόρευον ἐν Σπάρτῃ τῆς “ακωνικῆς, εἰς ϑεοὺς 

ὕμνους ἄδοντες εἰς τιμὴν τῶν ἐν Θυραιαῖς ἀποθανόντων 
Σπαρτιατῶν. 4 

Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ 4. ἐπὶ τῶν ἀναισχύντως yo— 

(orca πρὸς πᾶν τὸ τυχόν. 

λίμπαγεν᾽ ó δ᾽ ἥσύχως εἶχεν, ὡς 
δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν οἷκίαν ἤλϑε , μέλ- 
lorri αὐτῷ εἰσιέναι ὃ λοιδορῶν, 
τί δαί. ἔφη" ων ὃν εἶπεν ὃ 
diuy* οὐδὲ 

31) Apost. Cent. VI. 52. 
Consentit Macar. 

22) Apost. Cent. VI. 55. He- 
5ych. ἀναϑύειν (melius ἀναϑυᾷν 
vales. ). ἀνασκιρτᾷν καὶ αὖϑις ἐξ 

ἀρχῆς ἀνανεάζειν. ΑἈ ϑῦς pro 

ὃς vel cj; derivat Schneid. in 
etico, ita ut sit subare, id 
Qd bene convenit cum χα- 
πριᾷν de quo Hesych. 8. v. ^4- 
φροδισία ἄγρᾳ" -- -- λέγει οὖν 
"Y τῶν συῶν, διὰ τὸ καταφερὲς 
"y τὸ ζῶον πρὸς δυνουσίαν᾽ 

Ἰυπρᾷγ γέ τοι xoi καπραίνειν ἀπὸ 
Ἰούτου. id. κάπιρας, ἀκολασίας. ubi 
hterpr. Cfr. Clem. Alex. Pae- 

δ. 1... — γυναιξὶ, γαμεταῖς 

re ἅμα καὶ παλλακίσιν ἀναρί-- 
ϑμιοις ἐπι μίσγονται, καϑάπερ οὗ 
κάπροι εἰς συνουσίαν ἠσκημιένοε, 
ubi Potter p. 151. 8. Ibid. 
Il. 10. p. 2295. 5. ἐπεὶ ydo ἔστε 
τοῦτο λάγνίστατον τὸ ζῶον, ἣ 
ϑαινα x. τ. 4. Cfr. Aristoph. 

Plut. 1021. γραὸς καπρώσης τάς- 
φύδια κατεσϑίεεν. ΄- 

1) Apost. Cent. VI. 54. 
2) Apost. Cent. VI. 55. Ma- 

car. dyri τοῦ τυφλότερος᾽ Er 

τῶν πάνυ πενήτων. Eustath. 
Opusc. P. 350. ]. 7. γυμνοτέ-- 

ρους ὕπέρου λόγος παλαιός φὴ- 

σιν ἡμεῖς δὲ οὖκ οἷδα εἰ καὶ 
αὐτοὶ χκεισόμεϑα εἰς παροι μίαν, 

οὕτω χκαταπαιχϑέντες εἰς γύμτω- — 

σιν. Cfr. sub litt. 2. λεβηρίδος 

γυμν. ᾿ 
5) Apost. Cent. VI. 56. 
h) Apost. Cent. VI. 57. 

22 
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Fvuvd 5 φυλακὴν ἐπιτάττεις" δήλη. 
Γυμνὸς 5, ὡς ἐκ μήτρας" ἐπὶ τῶν ἀπόρων. — — 
Γύυγαρϑον φυσᾷς Τ᾽ ἐπὶ τῶν μάτην πονούντων" 

σημαίνει δὲ τὸ Qixvvov. —— | 

Γυμνότερος ὃ πατταάλου" ἐπὶ τῶν σφύδρα 
ἀπόρων. | 

Τύης 9 οὐκ ἔνεστιν ἐν τούτῳ" ἐπὶ τοῦ ἐν 9m 
ἀχρήστηυ. s | 

Γύγου δακτύλιος 9.. ἐπὶ τῶν πολυμηχάνων xal 
πανούρχων: Γύγης γὰρ βουκόλος ὧν τῆς γῆς ῥαγείσης 
εὗρε νεχρὺν φοροῦντα δακτύλιον, καὶ τοῦτον περιελόμενος 
φύσιν. ἔχοντα, ὥστε κατὰ στροφὰς " τῆς σφενδόνης ὑρᾶ-- 

σϑαι, ὅταν βούληται καὶ μὴ, δι᾽ αὐτοῦ ἔκτεινε τὸν βα- 

σιλέα Κανδαύλην xol ἦρξε. | 

Γυπὸς σκιὰ 13" ἐπὶ τῶν μηδενὸς λόγου ἀξίων ἢ 
δειλῶν. | 

Γυναικὶ ? μὴ πίστευε, μηδ᾽ ὅταν ETT ὅτι 
δεῖ μὴ γυναικὶ πιστεύειν. ΝΞ | 

Γυναικχὸς φρένας 14. ἐπὶ τῶν ἀνοήτων. 

Γυνὴ "5 στρατηγεῖ, καὶ γυνὴ στρατεύεται" 
ἐπὶ τῶν παραδόξων. 

Γυναικῶν ὄλεϑροι *5* ἐπὶ τῶν οἰκερῶς ἀναι- 
ρουμένων. ΝΞ « 

Γύναι "7, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 

5) Non inveni alibi. ' 11) Apogr. Dresd. καταστρο-. 
6) Apost. Cent. VI. 61. φᾶς. 
7) Apost. Cent. VI. 58. | 12) Apost. Cent. VI. 64. Ma- 
8) Ápost. Cent. VI. 62. Ma- | car. ἢ δειλῶν om. 

car. ἐπὶ τῶν σφόδρα anogord- | 15) Apost. Cent. VI. 67. Ma 
των. car. δηλὴ κἡ παροιμία. 

9) Apost. Cent. VI. 59. 14) Apost. Cent. VI. 65. 
10) Ápost. Cent. VI. 60. Ma-| 15) Apost. Cent. Vl. 66 

car. ἐπὶ τῶν πολυμηχάνων καὶ Consentit Macar. , | 
πανούργων. Cfr. Plat. Pol. 1]. 16) Apost. Cent. VI. 68. 
Ῥ' 389. D. 17) Apost. Cent. VI. 63. Ex 
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Γυναικὶ 18 δ᾽ ὄλβος, ἂν πόσιν στέργοντ᾽ ἔχοι. 
Γυναικὸς ?? ὄμμα, τοῖς ἀκμάζουσιν βέλος. 

Γυναικὸς αὐδὴ ϑάνατος νεωτέροις. 

Γυνὴ “5 πολλὰ ἀνδρὸς ὀξυτέρη πρὸς κακοφραδμο-- 
| gUYQV. 7 

Τυναικὸς ?* ἀρετὰς ἀξίως ἐπαινέσαι 
Σοφοῦ γένοιτ᾽ ἂν ἵστορος λόγω».. 

Γωνέας ἄξιος ἀνήρ 2 ἐπὶ τῶν ἀσυνέτων καὶ 
ἀπραγμόνων. 

4ΠΟΦΘΕΓΜΜΑ͂Τ ZA. 

Γλύκωνος. 

Γλύκων ὃ σοφὸς ἔλεγε τοὺς ῥήτορας ὁμοίους εἶναι 
τοῖς βατράχοις" τοὺς μὲν γὰρ ἐν ὕδατι κελαδεῖν, τοὺς δὲ 
πρὸς κλειψύδραν. 

Ὁ αὐτὸς τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἱερὸν ἄσυλον. 

Γλαῦκος Νηρέως προφήτης γ᾿ οὗτος ΑἸνθηδόνιος, 
ἑωρακὼς ἐχϑῦν παρὰ τὴν ψάμμον βοτάνης γευσάμενον 
χαὶ ἀναζήσαντα, φαγὼν καὶ. αὐτὸς γέγονεν ἀϑάνατος,. 
αλλ᾽ οὐκ ἀγήρως, ἐφ᾽ ᾧ κατεπόντισεν ἑαυτόν. 

* Γλαύκου τοῦ Ἐπικυδέως παιδὸς ἐπερωτῶντος τὴν 
Πυϑίαν, si ὅρκῳ τὰ χρήματα ληΐσεται, ἃ εἰς παρακατα-- 

Soph. Aj. 595. Laur. hoc et|car. addit: Dv»; εἰς '"Hoo- 
quinque sqq. om. xAéovg οὗ φοιτῶ᾽ πρὸς τοὺς 
A8) Stob. T. 74. 15. ex Eu-| ἀναξέους τινῶν πράξεων, παρό- 

ripide. cov "Hoaxgs ἐδούλευσεν 'Ougd13. 

19) Apost. Cent. VI. 70. hoc| Γλαῦκες Ὡαυρεωτιεκαί᾽ ἐπὶ 
proverbium cum sequenti con- τῶν πολλὰ χρήματα ἐχόντων" iv 
Jungit: óuoía τῇ γυναικὸς αὖ- | γὰρ “αυρί» τῆς -drrixác χρυσοῦ 
δὴ 9. ». μέταλλα nv' ἐχάραττον δὲ γλαῦ- 

20) Stob. T. 75. 53. Ζ΄ημο-- | xag ἐν τοῖς νομίσμασιν. 
ἀρίτου. ] 1) Impress. ὑποφήτης. lbid. 

21) Stob. T. 67. 6. 34πολ-- | plura huic nomini subjuncta 
ἰωνίδου. sunt, quae in Proverbiis le- 

22) Apost. Cent. VI, 69. Ma- | guntur. 

- 

20 * 
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ϑήκην ἔλαβε παρὰ ἹΜιλησίου ἀνδρὸς, ἡ Πυϑία τὰ 
φησὶν" 

Γλαῦκ᾽ Ἐπικυδίδη, τὸ μὲν αὐτίχα κέρδιον οὕτω, 
Opxt γικῆσαι καὶ χρήματα ληΐσασϑαι 
Ὄμνυ᾽ ἐπεὶ ϑανατὸς γε καὶ εὔορκον μένει ἄνδρα, 
AAA Opxov παῖς ἔστιν ἄνωνγνυμος, οὐδ᾽ ἔπε χεῖρες, 

Οὐδὲ πόδες" κραιπινῶς δὲ μετέρχεται, εἰσόκε πᾶσαν 

Συμμάρψας ὀλέσῃ γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα. 
ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ κατόπισϑεν ἀμείνων. ὁ. 

| 
Γοργέου. | 

Γοργίας ? ὃ “εονεῖνος ἐπὶ τέρματε ὧν τοῦ βίου, 
ὑπ᾽ ἀσϑενείας καταληφϑεὶς κατ᾽ ὀλίγον sig ὕπνον vno- 
᾿λισϑαίνων ἔχειτο, εἷς δέ τις αὐτὸν τῶν ἐπιτηδείων ἤρετυ, 

τί πράττοι᾽ ὃ Γοργίας ἀπεκρίνατο, ἤδη μὲ ὁ ὕπνος ἄρ- 
χεται παρακατατίϑεσϑαι τἀδελφῷ. 

Ὁ αὐτὸς 3 ἤδη γηραιὸς" ὑπάρχων, ἐφωτηϑεὶς, εἰ 
ἡδέως ἀποϑνήσχοι, ὕκιστα, εἶπεν" ὥσπερ δὲ ἐκ σαπροῦ 
καὶ ῥέοντος συνοικίου ἀσμένως ἀπαλλαττομαι. 

ο΄ Αἀὐτρῦ πρεσβευτοῦ ἀποσταλέντος πρὸς τοὺς ᾿491- 

γαίους καὶ λαμπρῶς ἐπιδεικνυμένου, οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὰς 
ἡμέρας ἐκείνας, ἐν αἷς ἐπεδείξατο, ἕορτὰς ἐχάλουν, τοὺς 

δὲ λόγους αὐτοῦ λαμπάδας. 

"O αὐτὸς “4 ἐρωτηϑεὶς, ποίᾳ διαίτῃ χρώμενος εἰς 
μακρὸν. γῆρας ἦλϑεν, οὐδὲν οὐδέποτε πρὸς ἡδονὴν ovt 

φαγὼν, οὔτε δράσας. 

Avrüc 5 xal τέχνας ὑητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε, χαὶ 

κατὰ τὴν σοφιστίαν τοσοῦτον τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλλεν, 
ὡς μισϑὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαϑητῶν μνᾶς ἑχατον, 

[ 
- 

2) Stob. T. 118. 25. .4iiie- | ore. Gaisf. recepit μάλεστα, con 

vo) Ἱστοριῶν. — ÀÁpogr. Dresd.| jecit autem ὕδιστα. 
ἐπὶ τέρμα praebet. 

5) Stob. 'T. 118. 20. ἐχ τῶν A) Stob. T. 101. 21. 
^ , ^ L4 e v - «Ἡριστογέλους χρειῶν. Pro. ἧκι- 5) Impress. οὗτος. 
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Οὗτος καταντήσας ᾿4ϑήνας, ἔτυχε γὰρ παρὰ τῶν “εοντί-- 
»». εἰς ̓ ἄϑήνας πρεσβευτὴς ἀπεσταλμένος, καὶ παραχϑεὶς 

εἰς τὸν δῆμον διελέχϑη τοῖς .ϑηναίοις περὶ συμμαχίας" 
xu τῷ ξενίζοντε τῆς λέξεως ἐξέπλγξε τοὺς ᾿Αϑηναίους, 
(nag εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους᾽ πρῶτος γὰρ ἐχρήσατο τῆς 
ῥξξεως σχηματισμοῖς περιττοτέροις καὶ τῇ φιλοτεχνίᾳ 
ἐαφέρουσιν, ἀντιϑέτοις καὶ ἰσοκώλοις καὶ παρίσοις καὶ 

ὁμοιοτελεύτοις, καί τισιν ἑτέροις τοιούτοις, ἃ τότε μὲν 
iz τὸ ξένον τῆς κατασκευῆς ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο, νῦν δὲ. 
περιεργίαν ἔχειν δοχεῖ, καὶ φαίνεται καταγέλαστον. 

*LléAÀo»og. 

Τέλων ὃ τύραννος, ὅτε Καρχηδονίους πρὸς Ἱμέραν 
κατεπολέμησεν, εἰρήνην ποιούμενος πρὸς αὐτοὺς, ἦναγ.-- 
χασέν ἔγραψαι ταῖς ὁμολογίαις, ὅτε καὶ τὰ τέκνα παύ-- 
σύγται τῷ Κρόνῳ καταϑύοντες, ᾿ 

Ὁ αὐτὸς ἐξῆγε πολλάχιφ τοὺς Συρακουσίους ὡς ἐπὶ 
σρατείαν καὶ φυτείαν, ὕπως 7» τε χώρα βελτίων γένηται 
Ἱυρουμένη, καὶ μὴ χείρονες αὐτοὶ σχολάζοντες. 

Ὁ αὐτὸς αἰτῶν χρήματα τοὺς πολίτας, ἐπεὶ ἐϑορυ-- 

βίϑηδαν, αἰτεῖν εἶπεν, ὡς ἀποδώσων, καὶ ἀπέδωκε μετὰ 
τὸν πόλεμον. 

Ὁ αὐτὸς ἐν συμποσίῳ λύρας περιφερομένης,, ἄρμο-- 

ἐυμένων τῶν ἄλλων ἐφεξῆς καὶ ἀδόντων, αὐτὸς τὸν into 
ui κελεύσας, ἐλάφρως καὶ ῥᾳδίως ἀνεπήδησεν ἐπ᾽ 
αὐτὸν 5 

IXTOPIAI. 

vega τῶν ᾿“σιαδῶν γήσων ἐστὶ λυπηροτατη" τόπος 
δαίρετος κολάσεως καὶ πόλις ἀνάγκης" ἐπίγεως. τις ἀσε-- 

ὃ) Sequitur in impr. Γαΐου ἰεῖο inter sententias περὶ yó- 
"P Δουχίλλης, quod est in| μου. 
Slobaeo "f. 69. 21. et in Vio- 
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βῶν χῶρος, οὐ ποταμοῖς οὐδὲ λίμναις “περικλυζόμενος, 

ἀλλ᾽ ἀξείνῳ πελάγει καὶ ϑαζλάσσῃ δυσεμπελάστῳ φρου- 

ρούμενος᾽ ὅϑεν ζῶσιν οἱ καταδικασϑέντες φυγάδων, ἅμα 
φύχην χαὶ δασμὸν ὑπομένοντες. Ἔχει γὰρ ὃ τύπος γῆς 
μὲν τὸ ἐξόρειον, εἱρκτῆς δὲ τὸ ἄφυκτον, καὶ φυγάδες 
λέγονται" φυγεῖν δ᾽ οὐκ ἐῶνται τὸν τόπον" pv γὰρ ζῆν 
ἀπελύϑησαν᾽ ταύτην μέν vow τὴν νῆσον οἰκοῦσί τινες 
ἑχουσίως ἐντραφέντες πολῖται, καὶ λέγονται καὶ ἀγαπώ- 
σε" καί τις ἐξ αὐτῶν ἐπ᾽ ἀδικήμασι δημοσίοις ἐχδιωχϑεὶς 
οὐκ ἐσπάσατο τὴν φυγὴν, ὡς ἐλευϑερίαν, οὐδὲ τὴν &- 
βολὴν ὡς λύσιν προσεκύνησεν, ἀλλ᾽ ἔδωκεν ἀργύριον 
ὑπὲρ τοῦ κατελϑεῖν, καὶ πείσας κατῆλϑεν᾽ οὕτω ἢ σιν- 
ἤϑεια τὸν τόπον. τοῖς μὲν κόλασιν πεποίηκε, τοῖς δὲ 
πατρίδα. 

Ἱστορία περὶ γιγάντων. 

Διὸς μεταστήσαντος. τὸν πατέρα Κρόνον τῆς βασι- 
λείας, xol τὴν τῶν ϑεῶν ἀρχὴν παραλαβόντος, γέγαντες, 

οἱ γῆς παῖδες, ἀγανακτήσαντες ἕν Ταρτησῷ, [ἐν eile 
Παρνασῷ πόλις δὲ αὕτη κατὰ τὸν Ὠκεανὸν, μέγαν χατὰ 
Διὸς πόλεμον παφεσχεύαζον. Ζεὺς δὲ συναντησας αὐτοῖς 

χκαταγωνίζεται πάντας, xol μεταστήσας αὐτοὺς εἰς ἔρεβος 
τῷ πατρὶ Κρόνῳ τὴν βασιλείαν παραδίδωσιν. Ὀφίωνα 
δὲ, τὸν δοκοῦντα πάντων ὑπερέχειν κατηγωνέσατο 009 
ἐπιϑεὶς, ἀφ᾽ οὐ Ὁφίων προσηγορεύϑη. 

Vox τοῦ ὃ στοιχείου. 

iens 4 το 
Τὸ ὃ μετὰ τοῦ a. 

Ja : ^" 5 ' -" 

Δαιδάλου ποίημα ** ἐπὶ τῶν ἀχριβουντῶν sus 

1) Apost. Cent. VI. 74. Har- | xg. τὰς τέχνας, Macar. ἐπὶ re 

pOoCr. δαιδ. ποιήματα. ἐπὶ τῶν τεχνικῶς κατασκευασϑέντω». 
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τέχνας" λέγεται γὰρ, ὅτε Miwog Δαίδαλον xol "IExagov 
- t r] ἢ | € 4 2 «ὖ . 

χαϑεῖρξε δια τινὰ αἰτίαν, υἱους αὐτοῦ Ovrag. Δαίδαλος 

li ποιήσας πτέρυγας προσϑετοὺς ἐξῆλϑε μετὰ τοῦ [xa— 
" 3! , ? ’ -« 

ρον νοῆσαι δὲ ἀνϑρωπον πετόμενον αμήχανον, καὶ ταῦ-- 

τὰ πτέρυγας ἔχοντα προςϑετούς 5. Τὸ οὖν λεγόμενον 
y - . , * ? e ^ 3 € * 4 
ἣν τοιοῦτον" “Δαίδαλος ὧν ἔν εἰρχτῇ, καϑεὶς ξαυτὸν δια 
ϑυρίδος χαὶ σκαφίδι ἐμβὰς σὺν τῷ Ἰκάρῳ εἰς ϑαλασσαν 
ἔπλεεν αἰσϑύμενος δὲ ὁ Ἰπίνως πέμπει πλοῖα διωξοντα" 
ὡς ἤσϑετο δὲ Ἵκαρός τε καὶ Ζαίδαλος διωκόμενοι, aví— 
μου λάβρου καὶ σφοδροῦ ὄντος, πετόμενοι, ἤγουν πλέον-- 
f ἐν τῷ πελάγει, περιτρέπονται᾽" καὶ ὃ μὴν Ζ;αίδαλος 

ῳ , M ΝΗ ς ΑΔ - 5» ^ . ὁωςεται εἰς τὴν γῆν, Ο δὲ Ϊκαρος τελευτᾷ Ev τῷ πελᾶγει, 
"a ) . ' 09 ἀπ᾿ éxélvov Ἰκάριον πέλαγος ἐκλήϑη" ἐκχβληϑεὶς" δ᾽ 
0 hapog vC τῶν κυμάτων παρὰ τοῦ πατρὸς ἐτάφη. 

Δανειζέ μοι μαρτυρίαν" ἐπὶ τῶν παρὰ μέρος 
€ D ἑαυτοὺς ἐπαινούντων. 

δακτύλῳ ? δείκνυται" ἐπὶ τῶν ἐπισήμων. 
δασεῖαν νύκτα ^ τὴν χειμερινήν φασιν. ᾿ 

, Li “- Δαιδάλου πτερὰ 5* ἐπὶ τῶν δι᾽ ἀπορίαν χρωμέ-- 
ον προσϑήκῃ παρελκούσῃ. 

NN ^t δΔασυποδα 9 λαγὼν παραδραμεῖται χελώνη" 
2 ΩΣ & τοῦ ἀδυνάτου. 

J) Mose. μος loco προσϑε- [σϑαι τῷ δακτύλῳ. Praec. rhet. 
"; praebet, ut bis Apost. €. 25. x«i τὸ δείκνυσθαι τῷ 
8) Notus Persii versus Sat.|Jaxrélo, τοῦτον ἐκεῖνον dxgd- 

L 28. At pulchrum | est digito 
Ronstrari et dicier: hic est. 
Clem, Paedag. 111. 11. p. 296. 
2. οὐδὲ παυαβλέτπιειν εἰς τοὺς 
“παντὦντας, εἰ ἀποβλέπουσιν εἷς 
"IY, χαϑάπεορ ἐπὶ σκηνῆς ἔμ- 
Touteluyro, καὶ δαχτυλοδεικτού-- 
""w. Lucian, Somn. c. 41. 
WI! τῶν δρώντων ἕχαστος τὸ 
Ἀϊησίον κινήσας δείξεε σὲ τῷ 
ὀεχτύλων, οὗτος ἐκεῖνος λέ- 
7". de Gymnas. c. 56. τὸ ἐπι- 
e uoraTOYy γενέσθαι, καὶ δείκνυ- 

τον 

τατον ἐν πάσῃ κακίᾳ λεγόμενον. 
Herodot. c. 9. eizov ye 
φανείη μόνον, ἐδείκνυτο ἄν τῷ 
δακτύλο᾽ οὗτος ἐκεῖνος 'H- 
ροδοτοῖς ἔστιν. ibid. Harmo- 

nid. c. 1. 

&) Apost. Cent. VI. 72. — 

5) Apost. Cent. VI. 75. le- 
Bit παρελϑούσῃ. Macar. ἐπὶ τῶν 
διὰ τὸ ἄπορον τοῦ ἀλόγου παρ- 
ελχούσῃ χρωμέγων πτιροσϑὴ κῇ. 

6) Apost. Cent. VI. 75. 

1 

xat 
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Δασύπους ? κρεῶν éniO bust: λέγεται ἐπὶ voi 
ἐπιϑυμοῦντος παρ᾽ ἄλλου γενέσϑαι τὰ ὄντα αὐτῷ. 

᾿ Zaroc ἀγαϑῶν 8" ἐπὶ τῶν εὐδαιμονούντων᾽ ἡ yat 
Δάτος, πόλις ἦν ἐπὶ Θρᾷκης, σφόδρα εὐδαίμων" δεδη- 
λώκατον 5 δὲ περὶ αὐτῆς Θεύπομπος ἐν τρίτῳ Φιλιππι- 
χῶν καὶ Ἔφορος ἐν τετάρτῳ. 

“ακτύλιος ἡμέρα 10^ ἐπὶ τῶν δὐημερούντων' 
δακτύλιος γάρ τις ἐγένετο ἀνὴρ “439ηνησι μεγίστων τι- 

μῶν λαχων. 

4axvvlo δεῖ σε ξλκυσϑῆναι" ἐπὶ τῶν διὰ 

voco» ἢ λύπην ἰσχνῶν γενομένων. 
 4agvivg» τ φορῶ βακτηρίαν" 

5 ^ ς- ἢ 

ἐπὶ τῶν υπὸ 

τένων ἐπιβουλευομένων᾽ παρόσον ἀλεξιφάρμακον ἡ δαφνη. 
“«πανώμενος " ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ, ὀλίγος ἔσῃ, ἐφ᾽ ἃ 
"Χίλωνος. 

TO ὃ μετὰ τοῦ ε. 

n 

? 

4ευτέρων ᾿ ἀμεινονων" ἐπὶ τῶν ϑυομένων & 

δευτέρου, ὅταν αὐτοῖς τὰ πρύτερα ἱερὰ μὴ καυϑῇ, χαὶ 

ἐπὶ δεύτερα τραπῶσιν. 
Δέδοται " καὶ κακοῖσιν ἄγρα ἐπὶ τῶν παρ 

ἀξίαν εὐπραγούντων. 

Δειλὸν 3 δ᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον χα- 

κόν᾽" παρόσον οἱ πλούσιοι ἀσφαλίζονται. 
" d 

7) Apost. Cent. VI. 76. 
8) Apost. Cent. VI. 74. 

9) Apogr. Dresd. δεδηλώ- 
TaTov. 

10) Apost. Cent. VI. 77. 
11) Apost. Cent. VI. 79. 

Macar. δαφνίγνην qofó βακτη- 
((av^ τοῦτο εἴώϑασι λέγειν οἱ 
ὑπό τινων ἐπιβουλευόμενοι, 7tap- 
ὅσον φάρμακον jj Oüpry. 

12) Ap. Cent. VI. 78. Macar. 

τῶν ἀεὶ ἐκλιπόντων καὶ μὴ nli- 
φου μένων. “αίμων Kiàitxv- 
og ἐπὶ τῶν ἀποτροπαίων᾽ λὲ- 

γεται καὶ δαίμων αἴνεως ὅμοιον, 
ἀπὸ ivovy" πόλεως Θρῴκης. 

1) Apost. Cent. VI. 80. 
2) Apost. Cent. VI. 81. 
5) Apost. Cent. VI. 82. Vtr- 

sus Euripidis Phón. 554. cff. 
Aristopb. Plut. 205. ἀλλὰ καὶ 
λέγουσι πάντες ὡς δειλοταίογ 

addit: Δαναΐδων πέϑος, ἔπι; ἔσϑ᾽ ὃ πλοῦτοςς Macar. δειλὸν 
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Δεκάπους 4 σκιά davey* ἐπὶ τῶν xard καιρὸν 
ἀπιόγτων ἐπὶ τὸ δεῖπνον" τὸ γὰρ παλαιὸν οἱ καλοῦντες ἐπὲ 

ῥεῖπνα καὶ οἱ καλούμενοι παρεσημαένοντο τὴν σχεάν" καὶ 
οὕτως οὗ μὲν ἔμενον τοὺς χληϑέντας, οἱ δὲ ἀπήεσαν ἐπὲὶ 

τὰς ἑστιάσεις, ἐφ᾽ Lg οἷόν τὸ ἦν τεκμήρασϑαι εἰς πόσας 

ὥρας προσῆχει. 

4εῖ φίλοις καὶ τοῖς οἰκείοις. βὸοηϑεῖν, ἄχρι τοῦ μὴ 
ἐπιορκεῖν", “4υκούργου. 

Δεῖ τοὺς γινομένους μέχρι ἂν oet ποίεῖν, 
᾿Απραξία γὰρ λιτὸν οὐ τρέφει βίον. Μενάνδρου .5..᾽ὕ 

Δελφῖνα 5 νηχεσϑαι δεδασκειςφ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν 

ἐκείνοις τινὰ παιδοτρεβούντων, ἐν οἷς ἤσκηνταε." TEE 
Δελφῖνα " πρὸς v οὐραῖον δεῖς" àni τοῦ 

ἀδυνάτου" διὰ τὸ εὐκένητον εἶναι" πρὸς τοὺς οὐ" δυνα.: 
μένους τηρεῖν τὰ διδόμενα. | | 

Δέχεται ὃ xal βῶλον ἀλήτης" ἐπὶ τῶν πάνεα 

ῥεχομένων . ἀλήτην γάρ φασί τινὰ βουκόλῳ συναγνήσαντα, 
αἰτῆσαι τροφήν" ἄραντα δ᾽ ἐκεῖνον βῶλον δοῦναι αὐτῷ, 

ὡς τοῦ Διὸς ὄντα τὸν δὲ τοῦτο εἰπεῖν. 

δειλότερος εἶ τῶν λαγωῶν. 

Δειλότερος ? el αὐτῆς τῆς δειλίας" ἐπὶ τῶν. 
σφόδρα δειλῶν. 

Δειλότερος 15 εἶ τοῦ παρακύπτοντορ" ἐπὶ 

τῶν σφίδρα δειλῶν, ἀνὴρ γὰρ ovrog ἐγένετο δειλὸς, ὃς 
παρακύψας ἐχ σπηλαίου, καὶ ἰδὼν τὸν Ἡρακλῆν ἀπελι-: 
ϑώϑη καὶ διέμεινεν ἔτε καὶ νῦν ὁ λίϑος ἀνθρωποειδής. 

ὁ πλοῦτος, παρόσον οἱ πλούσιοι 7) Apost. Cent. VI. 84. rem 
τὰς οἰχίας ἀσφαλίζονται καὶ xv- | pluribus erponit. . 

"ας τρέφουσιν, | Apost. Cent. VI. Qon. 
à) Apost. Cent. VI. 85. NA oer. Vi. 85. 
5) Fragm. XCII. ed. Mein. ' L C εἶ 

Ti er emendatione Bentleji| 9) Apost. Cent. VI. 86. on 
Kribit: τοὺς πενομένους. ἢ sentit. Macar. 
6) Consentit Macar. 10) Apost. Cent. VI. 91. 

' Y 25 , 
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| dei. νοσεῖν ? τὸ μέρος" ἐπὶ τῶν ἀχριβῆ φιλίαν. 
ἀχδεικνυμένων. 

Δέκα " ἡ κύων τέκοι, καὶ πᾶντα Aevxa' ἐπὶ. 
ἐῶν ὁμοίων καὶ εὐτυχῶν. , 

Δέκα "3 τοῦ ὁβολοῦ" καϑ' ὑπερβολὴν, ἐπὶ τῶν 
μηδενὸς ἀξίων. 

. Αελφὶς M gy λουτηρίφ᾽ ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν τι 
ποιξῖν οὐκ ἀγεχομένων. ON 

Δεινὸν *5 τὸ συνιδεῖν τὸ μέλλον" ἀπόφϑεγμα 
Θάλεω τοῦ ἹΜΠλησίου. 

dei pog" 15 ἀνὴρ στέφανον μὲν ἔχει, δίψει δ 
ἀπόλωλεν". οὗτοι γὰρ διὰ τὸ ἱεροῦσϑαι ἐστεφανωμέ-. 
VOL. μὲν, εἶσι, δέψψει δ᾽ ἀπόλλυνται, ἀντὶ τοῦ τῶν ἀγα7--᾿ 
καίων G7KOQÓUOL . EE ; 

Zetvol " πλέκειν vov μηχανὰς “ἰγύπτιοι' 
ἐπὶ τῶν. ἀφόδρα -κακουργοτάτων" τοιοῦτοι γὰρ οἱ 4i- 
quero. | 

delgivo γήχεσϑαι διδάσκεις" ἐπὶ τῶν 9 
ἐκείνοις τινὰ παιδοτριβούντων, ὃν οἷς ἤσχηνται, ἢ ἐπὶ 
τῶν “ἄκρως εἰς τι πεπαιδευμένων καὶ προσποιουμένων. 
παρα. τίνων μανθάνειν. 

! 38. Y 5 " ?5 5 ν εσμ οἱ Τυῤῥηνοί οἷς ἐχρῶντο καὶ κεῖνο 
ET ? ^ ^ , ud χαῖρον εἰς τὰς τῶν δεσμωτῶν καχουχίας. 

devveQog πλοῦς 9... ὃτξ ἀποτυχών τις οὐρίου, 
κῴπαις πβεῖς. | 

41) Apost. Cent. VI. 87. voi . joa», τῶν δὲ ἐπιτηδείων 
12) Apost. Cent. VI. 88. ἠπόρουν. 

Apogr. Dresd. ὁ Kvwr. | 17) Apost. Cent. "VI. 9 
13) Apost. Cent. VI. 89. Macar, τοιοῦτοι yog oi iy. 0T 
14) Apost. Cent. VI. 90. 18) Apost. Cent. VI. 96 
15) Apost. Cent, VI. 92. Apogr. Dresd. ΖΤυρηνοί. Àd rem 
16) Apost. Cent. VI. 95.| vide.O. Mueller. Etrusc. p. $^ 

Apost. émdàieiev. Arsen. dndi- | 19) Apost. Cent. VI. 97. Ex- 
ἄνται. ^ Macar. παρύσον  obro:|plicatio Apostolii sumta est er 
διὰ μὲν τἰὸ ἱερᾶσϑαι ἐστεφακωκέ- | Menandro Stobaei. Tit. 59. 9. 

^ 

Li 
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Δελφῖνα ?? λεκάνη ov χωρεῖ" Εὐριπίδου. 
ΖΔεῦρ᾽ ἐχϑὲ, εἰς οὖς γὰρ τοὺς λόγους εἰπεῖν ϑέλω. 

᾿' Τὸ ὃ μετὰ τοῦ η. 

Δηλίουν κυλυμβητοῦ *'* ἐπὶ τῶν ἄκρως νηχο-- 

μένων. 

δηρὸν ? βουλεύειν, ἵν᾽ ἔχη καὶ πολλὸν 3 ἄμεινον. 

Δημόκριτος τὸν φϑόνον εἶπεν ἕλκος εἶναι τῆς. ἀλη--᾿ 

ϑείαρ. 

ἸΤὸ ὃ μετὰ τοῦ i. 

Διὰ“ μαχαιρῶν καὶ πυρὸς δίπτειν. δεῖ" ἐπὶ 
τῶν παραβαλλομένων καὶ δεψοκίνδυνα ποιούντων. 

ὃ δεύτερος πλοῦς ἔστι δήπου λε- 
γόμενος, ἄν ἀποτύυχὴ τις οὐρίου 
χώπαισι πλεῖν. Macar. ἐπὶ τῶν 
ἀσφαλῶς τε πραττόντων᾽ παρόσον 
οἱ διαναρτόντες κατὰ τὸν πρό- 
τερον πλοῦν ἀσφαλίζονται (Cod. 
ἀσφαλίζοντες ) περὶ τὸν δεύτερον. 
Naumach. v. 10. (Vol. III. p. 
261. Poét. min. ed. Gaisf.) 
Km τοῦτο προδαεὶς ἐρέω, πῶς 

Xoj de περῆσαι 
Τὸν πλοῦν, ὥς φασιν, τὸν δεύτε-- 

ρον ἔμιρονε Sv. 
Cfr. Wagn. ad Alciphr. T. I. 
P. 60. Heind. ad Plat. Phaed. 
P 99. D. Coray ad Heliod. 1. 
P. 51. Synes. Dion. p. 49. D. 
ed. Petav. oí δὲ πλείους οὐδὲ 
oixojey ἐκινήϑησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τὸν δεύτερον λεγόμενον πλοῦν 
ὑπὸ τῆς σχολῆς εἰς νοῦν διεγεί- 
ρογται, Schol. ined. δὰ Theonis 
progymn. in God. Laur. ,fe/- 
τερος de, ὥς quw, πλοῦς τῆς τοῦ 
πεῖσαε χρείας τὸ χἂν δι᾽ ἀπόά- 
τὴς χαὶ κακοτε χνίας. 

30) Ἀροϑῖο! (Cent. VI. 98.) 

expositionem longiorem omisit 
Arsen. Macar. addit : “ελφικὴ ua- 
χαιρα᾽ ἐπὶ τῶν φιλοκερδῶν. (Cfr. 
O. Muelleri Dor. 1. p. 560.) fei 
λοῦ μήτηρ οὐ xàaís&' δημιώδης 
καὶ φανερά. 

1) Apost. Cent. VI. 99. Diog. 
Laért. Vita Heracl. IX. 7. Xj- 

λευκος μέντοε φησὶν ὃ γραμμα- 
τικὸς, Κρότωνα τινὰ ἱστορεῖν ἐν 
τῷ Κατακχολυριβητῆ, Ἀρώτητα τι- 
γα πρῶτο» εἰς τὴν Ἑλλάδα κο- 
σαι τὸ βιβλίον" Óv καὶ εἰπεῖν, 
Ζηλίον τινὸς δεῖσθαι κολυμβη- 
τοῦ, ὃς ovx ἀποπνγιγήσεταε £v 
αὐτῷ. ΄ 

2) Apost. Cent. VI. 100. 
5) Apogr. Dresd. πολλῶν. 

Macar. addit: — 4i» ἔστε: καὶ 
τυφλ ἐπὶ τῶν προφανῶν. 

A) Apost. Cent. VII. 1. Ápogr.. 
Dresd. xoi πῦρ. Xen. Sympos. 
IV. 146. ἐγὼ μετὰ Κλεινίου κἄν. 
διὰ πυρὸς Ἰοέην. Cfr. Herm. ad 
Soph. Antig. 615. Lambin. ad 
Horat. Sat. I. 4, 58. óíxreiw $c. 
ἑαυτόν. Eur. Cycl. 165. δένψαε: 

25 * | 
p^ 
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, . ^ “ ᾿ : [d 

Διακονεον" οἵ μὲν τὴν τοῦ πλακοῦντος χρηπῖδα᾽ 
“«Ψ A 4 ^o- , . α« » X 

lMevexArc. δὲ εν τῷ γλωσσοχομῳ ταῦτα εἰρηῆκε mpi 
"Ὁ x. - -5 , 4 , , ἢ 

αὐτοῦ" «ϑηναῖοι τῷ «“πολλωνι τὴν καλουμένην εἰρεσιω-- 
yy» ὅταν ποιῶσι, πλάττοντες λύραν τε καὶ κοτύλην καὶ 
κλῆμα καὶ ἀλλ᾽ ἄττα κυκλότερῇ πέμματα, ταῦτα καλοῦ-- 

σι διακόνιον᾽ λέγεται δ᾽ ἐπί τινος ἐγκρατοῦς" ὁμοίως δὲ 

καὶ ἀμερίας. διακύνια τὰ κατὰ τὴν εἰρεσιώνην τῷ ᾿Απολ- 
λων. πλασσύμενα πέμματα " τινὲς δὲ Aéyovou ζωμὸν 

ποιὸν, τινὲς δὲ uoa. ΕΞ 
P; c ^; A 

᾿ς Διαγόρας 5 ὃ Πήλιος" ἐπὶ τῶν ἀπίστων xoi 
ἀϑέων. | 

Διακωδωνισϑέντες 9' ὡς ἐπὶ τὸ 

τῶν διαπαιζομένων λαμβάνεται. 
^. ᾿ Ml 7 3 e 3 " », 4 ' 

diuvtoegng 7 ἀνεπτέρωκεν" ἐπὶ vov αναπειϑῦν- 

τῶν ἐπί τι πρᾶγμα. 
Διὰ ὃ τοῦ τοίχου λαλεῖ" ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 

' τῶ ^, 
Δικαιότερος σταχάνης 9" ἐπὶ τῶν τὰ δίκαια- 

* ! , c - ἀγὰπωντων" σταχανὴν γὰρ οὗ Δωριεῖς τὴν τρυτάνην κα- 
λοῦσιν᾽" ἴσως παρὰ τὴν στάσιν. | 

2 - Δίκης ὀφϑαλμὸς '?* ἧς δεῖ μηδέποτε καταφρο- 
« ' 

νεῖν ἀνθρώπους ὑπάρχοντας. 

πλεῖστον ἐπὶ 

T' 2; ἅλμην. Theogn. vv. sunt | ren. Jos. de b. 7. II. 7. 1. λαμ- 
notissimi : χοὴ πενίην φεύγοντα | πρῶς ἐφοδιασϑεὶς διέπλευσεν εἰς 

) Μῆλον. Par. 1425. Πέλητον. 
6) Apost. Cent. VII. 4. zai πετρῶν Κύργε κατ᾽ ἡλιβάτων. 

5) Apost. Cent. VII. 5. et 
Codd. ὁ Ηιλήσιος. "Scripsi Mj- 
λιος, quod posuit Pantin. apud 
Apost. Cfr. autores veteres, 
apud Perizon. ad Ael V. H. 
II. 25. coll. 51. Bergl. ad Ari- 
stoph. Av. 1072. Eadem per- 
mutatio est apud Menand. de 
encom. p. 609. 5 δ᾽ αἰτία φαύ-᾿ 
ἀλη. o; τὸ περὶ Μηλίους 1495- 
γαίων ἔργον. Àld. Par. Ricc. 4. 
Αϊηλιαίυν:. Med. 1. JL cawe, 

quod ex copjectura posuit Hec: 

7) Apost. Cent. VII. 5. Mosc 
dvamétroxey, Hecte hoc sensu 
dvontegoUv, Jacobs ad Achill. 
Tat. VII. 15. Villois. ad Long. 
p. 91. Seidler ad Eurip. Electr. 

177- 
8) Apost. Cent. VII. 6. 
9) Apost. Cent. VII. 7. Ma 

car. ἐπὶ τῶν rd δίκαια ἀγαπών- 

των σταχάνη “κρ ἔστεν ἢ τρὺτ 

tav». 

40) Apost. Cent. VII. 8. He 

liod. VIII. 135 δεινὸς d: ὁ TS 
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Δίξεσϑαι βιοτὴν, ἀρετὴν ὃ ὅταν ἡ βίος" 
παρῦσον τὸ ζῇν τῆς ἀρετῆς πρὸτιμότερον. 

Δίκη " δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην" ἐπὶ 
τῶν φελοδίκων καὶ συνειρόντων δίκας δίκαις. 

Δέκην " ὑφέξει κἂν ὄνος δάκῃ κύνα" ἐπὶ τῶν 

b , . , 

αγοητως TL ποιουντων. 

ἐπὶ σμικροῖς συκοφαντονμένων. 
Δικτύῳ "3 ἄνεμον ϑηρᾷς" 

* [d , ^ eu) τῶν ματὴν καὶ 

Δίκης " δικαιότερος" ἐπὶ τῶν σφόδρα δικαίων 
καϑ᾽ ὑπερβολῆν. ͵ 

Διὰ 5 δακτυλίου γ᾽ ἂν ἑξλκύσαις" 
, - 

διὰ λύπην 7 νόσον ἰσχνῶν γενομένων. 

πὴ οὕτῳ. 

ἐπὶ τῶν 
“Δριστοφανης ὃν 

Διὰ παλαιᾶς ἡμέρας: ὥσπερ διὰ χρόνου, dua, 
μαχροῦ. 

Διὰ " μέσου καὶ λιμὸς ἔῤει καὶ καλλιστ᾽ 
ἀπόλλυται" φϑαρέντος γὰρ τοῦ λιμώττοντος καὶ ὁ λι-- 
μὺς ἀπόλλυται. 

Διομήδειος Y8 ἀνάγκη, 0g ἡναγκαξ "e τοὺς ξένους 

αἰσχραῖς οὔσαις ταῖς ϑυγατράσιν αὐτοῦ μέγνυσθαι, ec 
καὶ ἵππτους ἀλληγορεῖ᾽ τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἀναγκὴν 

dint ὀφϑαλμὸς ἐλέγχων xoi τὰ 
ἀμήνυτα, πρυφία καὶ ἀϑέμετα φω-- 
τίζειν. Ex distinctione ἃ Bois- 
sonadio ad Philostr. Her. p. 546. 
proposita. Plut. Sympos. VII. 
P- 464. P. ἅμα δὲ χαϑορῶν τὸν 

οὐρανὸν ἀστέρων περίπλεων — — 
διανοεῖσθαι, ὡς οὐκ ἔστιν εἷς ὅ 

τῆς Δίκης ὀφϑαλμὸς, ἀλλὰ πᾶσι 
Τούτοις ἐπισκοπεῖ κύκλῳ ὅ ϑεὸς 
τὰ πραττόμενα περὶ γῆν τε καὶ 
ϑαλατταν. Dictionis fons repe- 
tendus videtur ab eo, quod 
Diodor. Sic. 111. 4. de Aegy- 
piorum hieroglyphis refert: ὁ 
5 ὀφϑαλμὸς δίκης -τηρητὴς, καὶ 
Δανγτὸς τοῦ σώματος φύλαξ. 

11) Apost. Cent. VII. 9. 
42) Apost. Cent. VIL. 11. 
13) Apost. Cent. VII. 12. 

alia quaedam aliena adjungit. 
14) Apost. Cent. VII. 45. 
45) Apost. Cent. VII. 25. In 

Pluto y. 1056. legitur: διὰ δα-- 
κτυλίου μὲν οὖν ἔμεγ᾽ ἄν διελ- 
κύσαις. 

16) Apost. Cent. VII. 51. 
17) Apost. Cent. VII. 50. 
418) Apost. Cent. VII. 15. 

Plat. Polit. VI. p. 493. D. καὶ 
4hiopijdeia λεγομένη. ἀνάγκη ποις 
eiv αὐτῷ ταῦτα, ἃ ἂν οὗτοι ἔπαι-- 
νῶσιν. . 



M 
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τι πραττόντων" οἱ δὲ 33 φασιν, ὅτε Διομήδης καὶ Ὀόυσ- 
σεὺς τὸ Παλλάδιον »λέψαντες νυχτὸς ἀπήεσαν " ἑπομενᾷ 

δὲ ὁ ̓ Οδυσσεὺς τὸν Διομήδην ἐβουλήϑη ἀποκεεῖναι᾽ 
τῇ σελήνῃ δὲ ἰδὼν τὴν σκιὰν τοῦ ξίφους ὃ Διομγδ 
δήσας τὸν Ὀδυσσέα ἐποίησε προάγειν, παίων αὐτοῦ 
ξίφει τὸ μετάφρενον. 

Διονύσια 39" ἑοῤτὴ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις,, καὶ rogo 
μία ἐξ αὐτοῦ σχεδὸν τοσοῦτον ὅσον, ἐκ Διονυσίων, é 
τῶν ἀποδοχῆς ἀξίων" ὃ Διόνυσος λέγεται καὶ “Ιιϑύραμ 
Bog, ὅτι ἐτράφη ἐν ἄντρῳ τῆς Νύσσης" ἐκ τούτου ποιη- 
ταὶ διϑυραμβοποιοί. 
, 4ióg Κόρινϑος “ν᾽ ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ λεγόντων 
ἐῤῥήϑη δὲ δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην" ,Meyagtic ὑπακούοντες 
Κορινϑίοις ἐβαρύνοντο τοῖ ς ἐπιτάγμασι καὶ φανεροὶ ὃδυ- 
σανασχετοῦντες ἦσαν ἐπὶ τούτῳ Κορινϑίων δὲ πρέσβεις 

ἦλϑον εἰς τὰ Méyaga, καὶ τοῦ ϑήμου μὴ προσέχοντος 
αὐτοῖς ἀγανακταῦντες ἐβύων, οὐκ ἀνέχεται ταῦτα ὃ Ais 
Κύρινϑος" φασὶν οὖν τοὺς ἸΜεγαῤεῖς ἐκβάλλοντας αὐτοὺς 

παίειν καὶ λέγειν, παῖε τὸν Διὸς Κύόρινϑον. 

Διὸς ἐγκέφαλος * τὸ κάλλιστον βρῶμα ἢ 
βασιλέως ἐγκέφαλος" ἐπὶ τῶν ἡδυπαϑούντων "3" οἱ δὲ, 
ὅτι τὰ πολιτελῆῇ βρώματα παρὰ Πέρσαις Διὸς ἐγκέφα- 
Aog λέγεται. | 

Διὸς ψῆφος "4 οὕτω καλεῖται ὁ τέπος, D 9 
᾿ϑηνᾶ καὶ Ποσειδὼν ἐκρίϑησαν᾽ Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις. 

* Ἔνϑα “5 Διὸς μεγάλου ϑακοὶ πεσσοὶ τε καλοῦνται. 
Τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἱερῶν καὶ: ἀϑίκτων. 

1 

19) Vide Photii. Bibl. 12... MA ἢ “Διὸς Κόρινϑος ἐν tos 
at oro μασιν, 20) Apost. Cent. VII. 16- |: Schol. et Bergl 

24) Apost Cent. VII. 17.| 22) Apost. Cent. VII. 19. 
Ἀρυὰ Aristoph. Ran. 439. Xan- | 23) Apogr. Dresd. δυσπα- 
thias, iterum a Baccho mo- | ϑουντων. 
nitus, ut stragula tolleret, di- 24) Apost. Cent. VII. 20. 
eit; 25) Apost. Cent. VII. 21: 

Α 
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Δίσκους *5 ὠϑεῖ ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα" & τῶν 
προτερούντων" ἐπὶ δύο τινῶν πραγμάτων ἐπαίνου ἀξίων, 

“ 

(0 ? X 

τὸ δὲ ἐν ἔπ σταμένων βέλτιον τοῦ ἑτέρου. 
Δίχολοι ? γνῶμαι, «οἱονεὶ δίτροποι" ἐπὶ τῶν δι-- 

τρύπων. 
ωὠθἶ * M , δὶς 38. ἑπτὰ πληγαῖς, πουλυπους πιλουμε- 

vot" ἐπὶ τῶν χολάσεως ἀξίων". παρόσον ὃ πολύπους 8η-- 
φἐυϑεὶς τύπτεται πολλάκις, πρὸς τὸ πίων γενέσϑαι. 

δὶς ? καὶ τρὶς τὸ καλὸν, τὸ δὲ καλὸν οὐδ᾽ 
ἅπαξ᾽ δῆλον τοῖτο. “ 

8 3o Ν᾿ 4 4 M 4 4 M ' 

dig ** m pog τὸν αὐτὸν aioqQov προῦσκρου- 
e Ài9ov* ἐπὶ τῶν ἐκ δευτέρου τοῖς αὐτοῖς περιπει-- 

) 

fITOVL C, 

δὶς ** παῖδες οἱ γέροντες" ἐπὶ τῶν πρὸς τὸ 
ἤϊας εἰηϑεστέρων εἶναρ δοκούντων. 

Διωλύγεον κακὸν 35" ἐπὶ τῶν μέγα τι καὶ δεινὸν 
t 

Vgurauévmy., 

20) Àpost. Cent. VII. 95. 
27) Àpost. Cent. VII. 81. 
28) Apost. Cent. VII. 94. 
29) Apost. Cent. VII. 247. 

Plat, Gorg. p. 495. E. xo δὲς 
ye To: xai τρίς φασι καλὸν εἶναι 
ἴα χυλὰ λέγειν τῷ καὶ ἐπισχοπεὶν, 
Wubi Heind, 
3) Ápost. Cent. VIL 29. 
31) Apost. Cent. VII. 28. Ár- 

Vnus humano capiti cervicem 
equmam subjunxit: ἐπὶ τῶν dia- 
χινδυγευόντων ὀξεῖαν ydo λέγουσι 
7^ ἰόγχην. Quae recepi, ob- 
Uit Apostol. et Macar. Ad rem 
vide Aristoph. Nub. 1417. Clem. 
irom, VI. P. 748. 2. Θεοπάμι-- 

Ἅου ποιήσαντος : 

4$ παῖδες οἱ γέροντες ὀρϑῷ 
τῷ λύγῳ. 

tai πρὸ ye πούτου Σοφοκλέους iv 
T9 Πηλεῖ" 

4 

Πηλέα τὸν didxtiov olxovgóg 
νὴ 

Τερονταγωγῶ χἀναπαιδεύω πά.-- 
λιν" 

Πάλιν γὰρ αὖϑις παῖς ὃ γηρά- 
σχων ἀνήρ. 

᾿Αντιφῶν ὃ ῥήτωρ λέγεε᾽ γηρο- 
τροφέα γὰρ προσέοικε παιδοτρο- 
φίᾳ. ἀλλὰ καὶ ὃ φιλύσοφος Illd- 
των ἄρ᾽, ὡς ἔοικεν, ὃ γέρων δίσ- 
παις γένοιτ᾽ ἄν. Adde Julian. 

Ep. 59. p. A46. Α. δὶς nmaióde; 
οἱ γέροντες. ᾿ 

52) Apost. Cent. VII. 46. 
Vide Huhnk. ad Tim..p. 88. 
Achil. Tat. 1. 415. διωλύγιον 

ἐκιάκυσες ubi Jacobs. Cum Apost. 
consentit Macar. Idem addit: 
d ἀχύρον καὶ ϑύμου καὶ 
τρυτάνης ̓  ἐπὶ τῶν φειδωλῶν 
καὶ γλίσχρων. “Ἰιὰ κενῆς λεί-: 
xe κωπης οἱ δὲ νενρᾶς τόξου. 



“Μιπλοῦν 33 κάππα᾽ ὅτι ἤϑελον δηλῶσαξ τι xoxo 

δύο xx ἔγραφον, 

Τὸ ὃ μετὰ. τοῦ o. 

“Δοίδυ αὔξει ** ἐπὶ τῶν μὴ αὐξανομένων' ὃ yap 
δοίδυξ μικρός ἔστι xil στρόγγύλοξ. 

Δόρυ κηρύκειον ?* ἐπὶ τῶν ἅμα παρακαλούντων 
xol ἀπειλούντων" οἱ δέκατευϑέντες "εἰς Δελφοὺς ὑπὸ 4- 

ϑηναίὼν Γεφυραῖοι, λαβόντες χρησμὸν, ἀνδρὶ Γεφυραίῳ 
φίλος οἶχος, ᾿ἀκολουϑοῦντες βουσὶν, ἕως ὧν ov κοπιῶσιν, 

ὁ ϑεὸς αὐτοῖς ἔχρησεν, ὅπως ἐκεῖ καταμείνωσι' ποῖε- 
| μουμένων «Αϑηναίων. ὑπὸ Εὐμόλπου ἐπὶ τὴν Τανάγραν 

καλουμένην ὥδευσαν, δόντες μὲν 3 τῷ προηγουμένῳ xr- 

Quxstov* καϑρπλίσαντες δὲ χὰτόπιν τοὺς νέους. 

Ζοίδυκος ox T. 4. ἐπὶ τοῦ μηῤδνός. 

'. Δοῦλος 5 ὧν «ou. ὄχεις. 

Δούλων πόλις ὃ ἐν ιβύῃ" Ἔφορος 7 ἐν πέμπτῃ 
? * r 

καὶ ἑτέρα ἱεροδούλων, ἐν ἢ εἷς ἐλευϑερὸς ἐστιν" ἔστι δὲ 
32 , ͵ Cow , 23 ' 8 

καὶ ἐν Κρητῃ Δουλόπολις, ὡς Σωσιαστρατὴς £v τῇ πρωτὴ 
τῶν ἈΚρητικῶν" 

85) Proverbium erat: τρία 
κάππα κάκιοτα, Spectans ad Cre- 
tenses, Cappadoces et Cilices, 
propter vanitatem male audien- 
tes. Vide Vulcan. ad Callim. 
H. in Jov. v. 8. 

1) Apost. Cent. VII. 52. 
2) Àpost. Cent. VII. 54. Codd. 

Arseniü et Apostol. δορύχειον. 
Correxit Pantinus. Macar. δό- 
ev κηρυκείου μᾶλλον δάκνει" ἐπὶ 
τῶν αὐστηρότερον προσιόντων TOig 
un διὰ πειϑοῦς cixovaty. 

5) Apogr. Dresd. ἐν. 
Δ) Apost. Cent. VII. 35. Ma- 

car. consentit. 

5) Apost. Cent. VIL. 56. ex 
Aristoph. Áv. 941. Servis co- 

ἔστι δέ vig περὶ Θρᾷκης Πονηρύπο- 110} 

mam desectam esse constat 
inde apud Achill. T. Leucipp 
in servitutem redacta, dicitur 

τὴν κεφαλὴν κεκαρμένη. Kop 
vero et κόμην ἔχειν simul su 

perbiae signum. Cfr. Jacobsad 
Philostr. Icon. p. 251. Berg! ad. 
Aristoph. Plut. 470. 

: 6) Ápost. Cent. VII. 57. 
7) Apogr. Dresd. Εὔφορο:. 
8) Πρώτῃ omisit apogr. Dres. 

Macar. .àddit: δουλότερος Mtt- 

σήνης, ἐπὶ τῶν ἐσχάτη καὶ f 

κρῷ δουλείᾳ ἔνε χο μένων. “Ἄκκε- 
δαιμόνιοι γὰρ τοὶς εσσηνίοι; 

ὡς δούλοις χρώμενοι καὶ ἐμα- 
στίγουν, καὶ τῶν ἄλλων molut 

ὡς ἰδίους ὄντας δούλους ἀπῆγον" 
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[A] 
yy hue, Φίλιππόν φασι συνοικίσαι, τοὺς ἐπὶ πονη-- 

Qe διαβαλλομένους αὐτόϑι συναγαγόντα συκοφάντας καὶ 
ψευδομάρτυρας, καὶ τοὺς συνηγόρους χαὶ τοὺς ἄλλους 
πονηροὺς ὡς δισχιλίους, ὡς Θεόπομπος &v τρισχαιδεκά-- 

τὴ τῶν Φιλιππικῶν φησι. 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ Ὁ. ' 
4 9 ' “ $ " P . 

4ovog ? πεσουσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύυεται 
παρύσον ἀνὴρ μέγας ὅταν σφαλῇ πάντες κατ᾽ αὐτοῦ φέ-- 
θογγαι καὶ τὰ αὐτοῦ "5 ἁρπαζουσι. 

. - x1 4 y: ? ? 5 ,' 

4oexutis μὲν ηὐλει, τεττάρων δ ἑπαύυε- 
10' ἐπὶ τῶν ἑτοίμως ἀρχομένων ἢ λέγειν ἢ πράττειν" 
ϑυσχερῶς δὲ παυομένων. 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ v. 

4vo ? τοίχους ἀλείφεις" 
ἐταμφοτεριζόντωγ καὶ διὰ 

yug ἢ φιλίαις " 
εὐφεγγέας ποιούντων. 

λέγεται, ἐπὶ τῶν 
μέσου χωρούντων ἐν μά-- 

εἴρηται δὲ tog ἀπὸ τῶν δύο τοίχους 

Δύο γὰρ ταῦτα, ὥσπερ στοιχεῖα τῆς ἀρετῆς εἶσιν, 
ünig τε τιμῆς καὶ φόβος τιμωρίας. 

Δυοῖν "3 ἐπιϑυμήσας οὐδετέρου ἔτυχες" énl 
τῶν ἄγαν πλεονεκτούντων, 0L διὰ πλεονεξίαν καὶ τὰ ξαυ-- 

^ 4 

τῶν ἀποβαλλουσιν». 

Δοῦλε δεσποτῶν ἄκουε; καὶ δί- 
λαια καὶ ἄδικα αὕτη τῶν περι- 
φεουμέγωγν. “ 
9) Àpost. Cent. VII. 58. Ma- 

GT. ἐπὶ τῶν ῥαδίως λαμιβανόν- 
των ἃ πρότερον ὠόλις ἐδύναντο. 
Vide Schol. Theocr. ld. V. 65. 

10) Ápogr. Dresd. αὐτοὶς. 

11) Apost. Cent. VII. 39. Cfr. 
supra Sub ^4645:0; αὐλητής. Hor. 
Sat. 1. 85, ἢ ΕΝ ! 
Ümnibus boc vitium est canto- 

ribus, inter amicos 

Ut nunquam inducant animum. 
cantare rogati, 

Injussi nunquam desistant. 
Macar. addit: 4fovóg καὶ πέτρας 

λόγοι, ἐπὶ τῶν ἀδολεσχούντων 
καὶ μυϑολογυύντων παράδοξα. 
Cfr. Heind. ad Plat. Phaedr. 
p. 275. B. 

12) Apost. Cent. VII. 40. 
15) Apost. Cent. VII. 41. Ma- 

car. addit: δυρριγότερος χελοῖ- 

νης ἐπὶ τῶν εἰς ὁτιοῦν γλισχρενο- . 

pévov. 

r 24 ) 
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Δύο ϑεοὺς ἥκω κομέζων ὑμῖν, πειϑὼ καὶ 
βίαν᾽ ἀπόφϑεγμα. τοῦ Θεμιστοκλέους πρὸς "tyóolow; M 
χρηματιξομένου᾽ oí δ᾽ ἔφασαν ἔχειν δύο ϑεοὺς μεγάλους 
πενίαν καὶ ἀπορίαν. 

δΔύσκωφος δυσχώφῳ ἐκρίνετο, ὁ δὲ κριτὴς 
κωφότερος "5 ἐπὶ τῶν πάνυ γελοίων. 

ΔΦύσκολα τὰ καλα. 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ o. 

Ζ4Ζωδεκαμήχανος Κυρήνη 16* ἐπὶ τῶν πταντοδα- 
ποῖς καὶ ποικίλοις χρωμένων ἤϑεσιν᾽ ἡ δὲ Κυρήνη ἦν 
ἑταίρα πάνυ ἐπίσημος, ἐκαλεῖτο δὲ δωδεκαμήχανος, διὰ 
τὸ πολλὰς μηχανὰς ἐν ταῖς συνουσίαις ποιεῖσϑαι. 

Δῶρα " ϑεοὺς πεέϑει καὶ αἰδοίους βασι- 
λῇῆας" ἐπὶ τῶν διὰ δῶρα τὰς δίκας ἀντιστρεφόντων. 

Δῶρον δ᾽ ὅ, τι δῷ τις ἐπαινεῖ. 
Ζ4Πωδωναῖον χαλκεῖον 18" ἐπὶ τῶν ἀκαταπαύστως, 

xoi πολλὰ. λαλούντων᾽ Δήμων μέν φησιν ἐν τῇ “ωδώνῃ 
πολλοὺς παραλλήλους κειμένους λέβητας" ὅταν δέ τις 
ἑνὸς ἅψηται, ἐκ διαδοχῆς πάντας ἠχεῖν. ᾿Δρισκοτέλης δὲ 
ὡς πλάσμα διελέγχων δύο φησὶ στύλους εἶναε, καὶ imi 
μὲν τοῦ ἑτέρου λέβητα, ἐπὶ ϑατέρου δὲ παῖδα κρατοῦν-- 
τα μάστιγα, ἧς τοὺς ἱμάντας χαλκείους σειομένους ὑπ᾽ 
ἀνέμου, τῷ λέβητε προσχρούειν, τὸν δὲ τυπτόμενον 
Ἐχεῖν. | 

44) Mosc. ἀνδρείους. φλυάρων. Disputaverunt de hac 
15) Mosc. χωφώτερος. re O. Mueller in Commenta- 
16) Apost. Cent. VII. 42. Ári- | tione de tripodibus in Boetti- 

stoph. Ran. 15327. geri Àmalthea Vol. l. p. 155 
17) Apost. Cent. VII. 45.| Welcker ad Philostr. Imag. ll. 

Macar. δῶρα καὶ ϑεοὺς πείθει] 38. Áristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. P. 
Ἡσιόδου εἰναί φασι. Cfr. Hor. | 509. ἐπειδὰν δὲ καχῶς τινας εἰ- 
Od. III. 16. 14. subruit aemu. πεῖν £g καὶ διαβαλεῖν, τῷ 4.- 

los reges muneribus. Munera ὃ oven μὲν οὐκ ἂν εἰκάσαις αὖ- 
navium $aevos illaqueant duces. τοὺς χαλκείῳ. Callim. Fr. 

18) Apost. Cent. VIL 44.| CCCVI. τὸν iv “ωδῶνι λελεγμέ- 
Macar. ini tdg ἀδολέσχων καὶ vov οὕνεκα χαλκὸν ἤγειρον. 
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Δὼς *9 ἀγαϑὴ, ἄρπαξ dà κακὴ, ϑανάτοιο δύτειρα. 
Ὃς μὲν γὰρ xev ἀνὴρ ἐθέλων, ὅς γε κἂν ἐιέγα δώῃ, 
Χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ ϑυμόν" 
Ὃς δέ xev αὐτὸς ἕληται ἀναιδείΐῃφι πιϑήσας, 

Καί τε σμικρὸν ἐὸν voy" ἐπάχνωσεν 35 φίλον ἤτορ. , 

AIIOOO0EIZJM.T.. 

Δημήτριος * Φανοστράτον Φαληρεὺς ^, ἀκούσας ὅτι 
τὸς εἰκόνας αὐτοῦ κατέστρεψαν ᾿Αϑηναῖοι, ἀλλ᾽ οὐ τὴν 
ἀρετὴν, ἔφη, δι᾿ ἣν ἐχείνας ἀνέστησαν. 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγε 5, τὰς ὀφρῦς μὴ μικρὸν slvat μέρος, 
ὅλῳ γὰρ ἐπισκοτῆσαι δύνασϑρι TU: fig. . 

Ὁ αὐτὸς οὐ μόνον τὸν πλοῦτον ἔφη τυφλὸν, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν ὁδηγοῦσαν τύχην. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, ὅσον ἔν πολέμῳ δύνασϑαι σίδηρον, 
τοσοῦτον ἐν πολιτείαις ἰσχύειν δῶρον. 

Ὁ αὐτὸς ἰδών more νεανίσκον ἄσωτον, ἰδοὺ, ἔφη, 
τετράγωνος Ἑρμῆς ἔχων σύρμα, κοιλίαν, αἰδοῖον, πώ-- 
γωνα. | 

Ὁ αὐτὸς εἶπε * τοὺς. φίλους ἐπὶ uiv τὰ ἀγαϑὰ πα-: 
θαχαλουμένους ἀπιέναι, ἐπὶ δὲ τὰς συμφορὰς αὐτομάτους. 

Ζημητρίου Φαληρέως 
τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀποφϑέγματα 5. 

ἹΜέτρον ἄριστον. Πατέρα δεῖ αἰδεῖσϑαι. Εὖ τὸ 
σῶμα ἔχειν καὶ τὴν ψυχήν. Φιλήκουον καὶ μὴ πολύκου-- 
o. Πολυμαϑῇ ἢ ἀμαϑῇ. Γλῶσσαν͵ εὔφημον κεχτῆσϑαι 
ἀρετῆς οἰκείαν. ᾿Αδικίαν μισεῖν᾽ εὐσέβειαν φυλάττειν" 

πολίταις τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν. Γλώττης κρατεῖν. 
* 

19) Stob. T. 10. 16. Ἡσιώ- | dem sequentia apophthegmata, 
δου ἔργων.  Apogr. Dresd. δώ- | excepto penultimo, leguntur. 
Téiga. 2) “Ῥαλληρεὺς Mosc. et Laur. 

5) Laur. τὰς ὄφρῦς ἔλεγε. 

Δ) Impress. ἔφη. 
5) Desunt haec in Mosc. ct 

1) Diog. Laért. NV. 82. Ibi-| in Impr. .Recepi ex Laur. 
' οὐ, * 

20) Apogr. Dresd. zóys πό- 
χνώσεν, 
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Βίᾳ μηδὲν πράττειν. Τέκνα παιδεύειν. Ἔχϑρας διαλυ-- 
εἰν. TOv τοῦ δήμου ἐχϑρὸν πολέμιον νομίζειν. Γυναικὶ 
μὴ μάχεσϑαι, μηδὲ ἄγαν φρονεῖν, ἀλλοτρίων παρόντων, 
τὸ μὲν yag ἐστι χέρειον᾽ τὸ δὲ μανίαν δύναται παρέχειν. 

, , 

Οἰκέτας μεϑύοντας μὴ κολάζειν, εἰ δὲ μὴ, δόξεις καὶ 
ἵ p ^ . p 

αὐτὸς μεϑύυειν. Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων, ἐὰν γὰρ ἐκ τῶν 
ἵ ὃ / ? , ^! /, M. hj “4 ,' 

κρειττόνων, δεσπότας, οὐ συγγενεῖς χτήσῃ. Mr ἐπιμαί-- 
γεσϑαι τῷ σκώπτοντι ; ἀπεχϑὴς γὰρ ἔσῃ τοῖς σκωπτομέ- 
votg. Εὐποροῦντα μὴ ὑπερήφανον εἶναι, ἀποροῦντα μὴ 

ταπεινοῦσϑαι. 

Ὁ αὐτὸς τῶν τετυφλωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος, 
δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα καταλιπεῖν. 

Ὃ αὐτὸς εἶπε τοὺς ἰΙἀστείους τῶν νέων ἐν μὲν ταῖς 

οἰκίαις τοὺς γονεῖς δεῖ αἰδεῖσθαι, ἐν δὲ τῇ ὁδῷ τοὺς 

ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ξαυτούς. 

Ὁ αὐτὸς τὸν μὴ δυνάμενον γενναίως φέρειν ἀτυχίαν, 
μηδὲ εὐτυχίαν ἔφη δυνασϑαι. 

* Ζημήτριος, Φανοστράτου Φαλῃρεὺς Πτολεμαίῳ τῷ 
βασιλεῖ παρήνεν τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία 
χτᾶσϑαι καὶ ἀναγινώσκειν, € γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦ-- 
σιν οὐ ϑαῤῥοῦσι παραινεῖν, ταῦτα τοῖς βιβλίοις .γέ- 

γραπται. 

ημοσϑένους. 

ΖΔημοσϑένης à ῥήτωρ ἔφη πόλεως εἶναι ψυχὴν τοὺς 
vouove* ὥσπερ γὰρ σῶμα στερηϑὲν ψυχῆς πίπτει, οὕτω 
καὶ πόλις μὴ ὄντων νόμων καταλύεται. 

- 

* Ὁ αὐτὸς ἔφη, δεῖ ταὺς νοῦν ἔχοντας τῶν δυναστευ-- 
ὄντων μὴ διὰ τὰς ἀρχὰς, ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς ϑαυμα- 

j ^ — ^ ) 

ζεσϑαι, ἵνα τῆς τύχγς μεταπεσούσης τῶν αὐτῶν &yxapi- 
ὧν ἀξιῶνται. 

x € *? 84 4 ' ᾿ ^ , 
* "O αὕὔτὸς εἶπε, παντων ἐστὶ δυσχερέστατον τὸ ποί- 

^ * 

λοῖς ἀρέσκειν. 

i 
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Ὁ αὐτὸς ἐν συμποσίῳ πρὸς τὸν λαλοῦντα πολλὰ, εἰ 
τοσαῦτα, ἔφη, ἐφρόνεις, οὐκ ἂν τοσαῦτα ἐλάλεις. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς διατί μίαν γλῶσσαν ἔχομεν, ὦτα 
4 ! Y et ,' e" 9) J ^ 

dà δυο, εἶπεν, ὁτε διπλάσιον δεῖ axovetv τοῦ λέγειν. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἄνϑρωπος ἔχει ὅμοιον ϑεῷ, 

ἔφη, τὸ εὐεργετεῖν καὶ ἀληϑεύειν. 
t ,* ν" 6 , A 4 «X ? 

O avrog λοιδορουμένου: τινος αὐτὸν, οὐ συγκατα-- 

βαίνω, εἶπεν, εἰς ἀγῶνα, ἐν ᾧ 0 ἡττώμενος τοῦ γικῶντὸος 

ἔστι κρείττων. 
4 , «- , P" , 

Ὁ αὐτὸς ἔφη τὸν xoÀaxa τοῦτο διαφέρειν τοῦ x0— 
βαχος, ὅτε ὃ μὲν ζῶντας, ὃ δὲ νεκροὺς ἐσϑίει. 

t JE , , 2 ' ' 
Ὁ αὐτὸς ϑεασαμενος viva ἐχφερόμενον guAaQyuQov 

» *. , *? 4! ? €! [4 ; À 

&pr, ovtog βίον ἀβίωτον βιωσας, ἕτεροις βίον κατέλιπεν. 

* Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστε ῥητορικὴ, εἶπεν, ὑπό-- 
χρισις 7, δυςχεραίνων, ὅτι διὰ ταύτην τῶν χειρόνων. ἥττων 

ἐφαίνετο, ἦν γὰρ τραυλὸς τὴν γλῶτταν ἐκ φύσεως" τὸ δὲ 
πγεῦμα ἀτονώτερον, ̓ ἐξ ὧν ἀμφοτέρων συνέβαινε φᾳυλο-- 
τάτην αὐτὸν τὴν ὑπόχρισιν παρεχόμενον. 

ἢ Ὁ αὐτὸς ϑεασαμενός τινὰ δημαγωγὸν ἀφυῇ μέγα 
^ » . 2 2 2 * , y » M kj βοῶντα ἔφη ἀλλ᾽ οὐ τὸ μέγα εὖ ἔστι, τὸ δὲ εὖ μέγα. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε , βασιλεὺς καὶ τύραννος ἅπας ἐχϑρὸν 

ἐλευϑερίᾳ καὶ νόμοις ἐναντίον. 

*'O αὐτὸς πρὸς τὸν Πυϑέα σκώπτοντα αὐτὸν καὶ 
τοὺς λόγους αὐτοῦ λύχνων ἀπόζειν λέγοντα, ἀστείως ἅμα 
χαὶ πικρῶς, οἶδα, εἶπεν, ὅτε σε λιπῶ, λύχνον καίων" 

διεβέβλητο γὰρ ὃ Πυϑέας, ὡς λωποδυτῶν νύχτωρ. 

* Ἐζηήλωσε δὲ μάλιστα τῶν πρὸ αὐτοῦ τὸν συγγρα-- 
φέα Θουκυδίδην, καὶ τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν ἐκείνου λόγων 
εἰς τὸ πολειτικώτερον μετέφρασε, καὶ οὕτω λέγεται αὐτὸν 
ἀμεμαϑηκέναι, ὥστε φέρεσθαι τὸ τοιοῦτον περὶ αὐτοῦ" 
OL ποτὲ καείσης τῆς βιβλιοϑήκης ἐν orae, x καὶ συγ-- 

6) Stob. T. 49. 4. 7) Cfr. Theon. Prog. c. V. p. 214. ed. nostr. 
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xatLOU τῶν ἱστοριῶν Θουκυδίδου, αὐτὸν μύνον ἀπομνὴ 
μονεῦσαι πασῶν καὶ οὕτω ᾿Μεταγραφῆναι ποιῆσαι. 

* ΙΜειδίας ἐχϑρὸς ὧν αὐτῷ παλαιὸς κονδύλῳ αὐτὸ 

ὕβρισεν ἐστεφανωμένον ἐν τῷ ϑεάτρῳ, καὶ ὃ δῆμος 00 
γισϑεὶς κἀτεχειροτόνησε τοῦ Μειδίου" λαβὼν δὲ παρ 
τοῦ Μειδίου τρεῖς δραχμὰς καϑυφείκατο τὴν παρ᾽ αἱ 
τοῦ δίκην" καὶ “4ημοτέλη δὲ τὸν ἀνεψιὸν γραψάμενος εἰ 
᾿ἄρειην πάγον τραύματος, ἀργύριον λαβὼν ἐπέσχεν" ὅϑι 
καὶ Αἰσχίνης ὀνειδίζων αὐτὸν λέγει" ὃ τὴν κεφαλὴν πρό- 
σοδον κεκτημένος, ὅτι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπορίζετο" ἔγημε 
δὲ τὴν τοῦ Χαβρίου γυναῖκα, Κτησίππου δὲ ϑυγατέρα, 
μετὰ ϑάνατον τοῦ στρατηγοῦ Χαβρίου. 

Ὁ αὐτὸς 7" τὴν μὲν ῥίζαν τῆς παιδείας ἔφη εἶναι 
πικρὰν, τοὺς δὲ καρποὺς γλυκεῖς. 

Ὁ αὐτὸς τινος αὐτῷ λέγοντος, ὅτι τοῦ ἀγροῦ ἀμελεῖς, 

ἑαυτῷ δὲ σχολάζεις, τούτου γὰρ, ἔφη, ἐπιμελοῦμαι, δι᾿ 
ὃν τὸν ἀγρὸν ἐχτησάμην. | 

'O αὐτὸς ὀνειδιζόμενος, ὅτι πονηροῖς συνδιατρίβει,. 

ἐκεῖνος, ἔφη, ἀριστός ἐστιν ἰατρὸς, ὃς τοὺς ὑπτὸ πάντων, 
ἀπεγνωσμένους. ἀναλαμβάνει. 

Ὃ αὐτὸς ὃ ἔφη, δεῖ τὸν εὖ φρονοῦντα τὸν λογισμὸν 
ἀεὶ τῶν ἐπιϑυμιῶν κρείττω πειρᾶσϑαι ποιεῖν. 

Ὅ αὐτὸς ἔφη, δεῖ τοὺς ὀρϑῶς πολέμῳ χρωμένους 

οὐκ ἀκολουϑεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ αὐτοὺς  ἔμπεροσϑεν 

εἶναι τῶν πραγμάτων. 

Δημάδους. 

Δημάδης τοὺς ᾿Αϑηναίους εἴκαζεν αὐλοῖς, ὧν & τις 

ἀφέλοι τὴν γλῶτταν, τὸ λοιπὸν οὐδέν ἐστιν. 
Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς 9, εἰς αὐτοῦ διδάσκαλος γεγο-- 

γιὺς εἴη, τὸ τῶν ᾿Αϑηναίων, ἔφη, βῆμα, ἐμφαίνων, ὅτι 1, 

7 Ὦ Isocrati tribuit Libanius 8) Hoc et sq. nec in Mosc. 
Progymnasm. Chria III. init. | nec in impr. exstat. 
Mernogen. Progymm. c. 35. 9) Stob. T. 29. 91. 
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διὰ πραγμάτων ἐμπειρία κρείττων πάσης σοφιστικῆς δι-- 
ῥασχαλίας ἐστίέγ. 

Ὃ αὐτὸς εἶπε "5, τὴν αἰδῶ τοῦ κάλλους ἀκρόπολιν 
εἶναι. 

Ὃ αὐτὸς" ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἂν τις γένηται πλούσιος, 
εἶπεν, ἐὰν τῶν ἐπιϑυμιῶν ἔσται πένης. 

doucovoxtog. 
Δημώναξ τοὺς τῶν σωμάτων ἐπιμελουμένους, ἕαυ-- 

τῶν δὲ ἀμελοῦντας ὠνείδιζεν, ὡς τῶν μὲν οἴκων énius— 
λουμένους, τῶν δὲ ἐν οἴκῳ ἀμελοῦντας. 

€ 3 3 3 , 4 , ec Ὑ 

O αὑτὸς ἔλεγεν ἐλασσω κακὰ πασχουσιν oí ἀνϑρω-- 
πὸ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἢ ὑπὸ τῶν φίλων" τοὺς μὲν γὰρ 
ἐχϑροὺς δεδιότες φυλάσσονται, τοῖς dà: φίλοις ἄνεῳ-- 

' 5 : * 542 , 1l 
γμένοι εἰσὶ καὶ γίνονται σφαλεροὶ xal everuflovAsvror "". 

€ ,? Ὁ * c 5 , [4 , 

O αὐτὸς εἶπεν, oí ἀπαίδευτοι καϑαπερ οἱ ἀλιευο-- 

μενοι ἰχϑύες ἑλκόμενοι σιγῶσιν. 
Ὃ αὐτὸς τῶν ἄλλων ἐξεταζόντων, εἰ ὃ κόσμος &u— 

ψυχος, καὶ αὖϑις, εἰ σφαιροειδὴς, ὑμεῖς, εἶπε περὶ τοῦ 
χύσμου πολυπραγμογεῖτε, περὶ δὲ τῆς αὐτῶν ἀκοσμίας 

οὐ φροντίζετε. 
Ὃ αὐτός τινος σοφιστοῦ αἰτιωμένου αὐτὸν καὶ φή-- 

σαντος, διατέ μὲ κακῶς λέγεις, Ott μὴ καταφρονεῖς, ἔφη, 

τῶν χαχῶς λεγόντων. 

Δημόκρ ἔτου. 

Δημόκριτος a, Ἡγησιστράτου, “Ἵβδηρίτης ἐρωτη-- 
ϑες, πῶς ἄν τις γένηται πλούσιος, ἐὰν τῶν ἐτιϑυμιῶν 
ἔσται πένης, φησίν. | 

... Δημοχρίτου πρεσβεύοντός. ποτὲ ὑπὲρ ᾿Αϑηναίων πρὸς 
Φίλιππον xol "3 παῤῥησίᾳ διαλεγομένου, ὃ Φίλιππος, 

10) Stob. T. 74. 58. di tributum est. Ceterum ab- 
11) Mosc. ἐπιβούλευτοι. Laur. | est a Mosc. et ab Impr. 

Ui MnpFT. εὐεπιεβούλευτοι. 15) Koi ex Laur. recepi. 
12) Idem paullo ante Dema- | Mosc. om. ! 
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| οὐ φοβῇ, μὴ τὴν κεφαλήν σου, ἔφη, προσταάξω ἀφαιρε- 
ϑῆναι, οὔ φησιν" ἐὰν γὰρ σύ μου ταύτην ἀφέλῃς, ἡ πα- 
τρίς μοι αὐτὴν ἀϑάνατον ἀναϑήσει. 

Ὃ αὐτὸς τὸν q90vov εἶπεν ἕλκος εἶναι τῆς ἀλη- 
- ϑείας.. 

* 'O αὐτὸς ἔλεγεν, αὐξανομένου τοῦ σώματος, συν- 
αὐξάνονται φρένες, γηράσχοντος δὲ συγγηράσχουσι xu 
εἰς τὰ δέοντα πάντα ἀμβλύνονται. 

* Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, κόσμος ὀλιγομυϑίη γυναικὶ, καλὸν 

δὲ καὶ κόσμου λιτότης. 

Ὃ αὐτὸς, προειπών τινα τῶν μελλόντων εὐδοκίμησε, 
χαὶ ἐνθέου δόξης παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιώϑη; νόμου 

δὲ ὄντος, τὸν ἀγαλώσαντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν μὴ ἀξι- 

οὔσϑαι ταφῆς ἐν πατρίδι φησὶν .Α»τισϑένης, συνέντα μὴ 

ὑπεύϑυνος γενηϑείη πρός τίν φϑονούντων καὶ συκοφαν- 
“τούντων ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν μέγαν διάκοσμον, ὃς ἁπαν- 

των τῶν συγγραμμάτων προέχει" καὶ πεντακοσίοις τα- 
λάντοις τιμηϑῆναι, μὴ μόνον ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς εἰκοσι' 

καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν δημοσίᾳ ταφῆναι βιώσαντα ὑπὲρ 
τὰ ἑκατὸν ἐτη. --- 4ημήτριος δὲ 0 Φαληρεὺς τοὺς συγγε- 
γεῖς αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν μέγαν διάκοσμον, ὃν 

μόνον ἑκατὸν ταλάντων τἰμηϑῆναι" ταῦτα δὲ καὶ Ἱππόβο- 

v0g φησιν. ᾿Δριστόξενος δ᾽ ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμα- 

σί, φησι, Πλάτωνα ϑελῆσαν συμφλέξαι τὰ 4Ζημοκχρίτου 

ὑπομνήματα ὁπόσα ἡδυνήϑη γε ἀγαγεῖν" ᾿Αμεκλᾶν δὲ xd 
Κλεινίαν τοὺς Πυϑαγορικοὺς κωλύσαι αὐτὸν, ὡς οὐδὲν 
ὄφελος παρὰ πολλοῖς γὰρ εἶναι τὰ βιβλία. 

Ὃ αὐτὸς "4, ὡς ᾿᾿ϑηνύδωρός φησιν, ἐν ὀγδόῃ περὶ 
πάντων,’ ἐλϑόντος Ἱπποκῴφάτους πρὸς αὐτὸν xal κελεὺ- 

σαντος κομισϑῆναι γάλα, ϑεασάμενος τὸ γάλα, εἶπεν, 

αἰγὸς πρωτοτόκου "5 καὶ μελαίνης. | 

154) Diog. Laért. IX. Segm.42. 45) Impress. πρωτοτοίχοιο. 
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ὋὉ αὐτὸς "5 χύρης ἀκολουϑούσης τῷ Ἱπποχράτει, τῇ 
μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἠσπάσατο οὕτω, χαῖρε κόρη" τῇ δὲ 
ἐχομένῃ, χαῖρε γύναι" καὶ ἦν ἡ κόρη τῆς νυχτὸς διεφϑαρ-- 
μέγη, ὅϑεν τὴν ἀχρίβειαν αὐτοῦ ὃ Ἱπποκράτης ἐθαύμασεν. 

Τελευτῷν "7 δὲ μέλλοντος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ φησιν 
Ἕρμιππος λελυπῆσϑαι, ὅτε ἐν τῇ τῶν ϑεσμοφόρων ἑορτῇ 
μέλλοι ** τεϑνήξεσϑαι καὶ τῇ ϑεῷ τὸ καϑῆκον αὐτῇ οὐ 
ποιγσειν" τὸν δὲ ϑαῤῥεῖν εἰπεῖν, χαί κελεῦσαί, φησι, 
ϑερμοὺς προσφέρειν ἄρτους αὐτῷ ὁσημέραι" τούτους δὴ 
ταῖς (uel προσφέρων διδκαρτέρησεν εἰς τὴν τρίτην "9 
ἑαυτὸν, ἐπδεδὴ δὲ παρῆλϑον αἱ ἡμέραι, τρεῖς γὰρ ἦσαν, 
ἀλυπότατος "9 τὸν βίον προήκατο, βιθὺρ ἐννέα πρὸς τοῖς 
ἑχατὸν ἔτεσιν, ὥς φησιν Ἵππαρχος. 

Ὁ αὐτὸς εἶπεν, αἰτίῃ οὐδὲν ἴσμεν 5", 5 ̓βυϑῷ γὰρ 
r ἀλήϑεια. 

'Ü αὐτὸς ἔφη ψυχὴν σώματος ἀναγχαιότερον᾽ ἰὥσϑαι, 
τοῦ γὰρ xpi d τὸ τεϑνάψαι χρεῖσσον. 

Ὁ αὐτὸς ἔφη, ϑεῷ ὅμοιον ἔχεε ἄνθφωσεος τὸ εὖ 
ποιεῖν, ὅταν τὸ εὖ ποιεῖν μὴ καπηλεύηται, καὶ τὸ εὐδρ-- 
γετεῖν xq. ἀληϑεύειν. 

Ὃ αὐτὸς εἶπε, στάσις ἐμφύλεος ele ἑκάτερα καλὸν, 
xd γὰρ γικέουσι. καὶ ἡσσωμένοις ὁμοίη φϑορα. 

Ὁ αὐτὸς εἶπεν, οἱ ἀληϑινοὶ φίλοι καὶ τὰς φιλίας 
ἡδίους ἢ xal τὰς συμφορὰς ἐλαφροτέρας ποιοῦσιν" ev μὲν 

συγαπολαύοντες, ὧν δὲ μεταλαμβάνοντες. | 

'O αὐτὸς ἔφη 33, ὡς ὁ γαμβροῦ uiv ἐπιτυχὼν εὗρεν 
υἱὸν, ὁ δὲ ἀποτυχὼν ἀπώλεσε καὶ ϑυγατέρα. 

4 

16) Diog. segm. 42. 20) Impr. ἀλυπώτατον. Laur. 
ἀλυπότατον. Mosc. ἀλυπώτατος. 

17) Laur. αὐτοῦ τελευτῶν μέλ-- 91) Laur. oidgev. : 

ἴοντος. Segm. &45. De ceteris| 55) Codd. ἰδίας, seripsi jd:- 
nihil apud Diogenem. ov;, Wt Jeseph. bell. Jud. VII. 

18) Im , ἡ. 1. αἴσθησιν ἡδεῖαν. Parr. 1425. 

) Impress. μέλοι 1525. 4428. 1527. 1228. ἰδίαν. 
19) Impreys. εἷς τρίτην. 23) Stob. T. 71. 46. 

25 
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ὋὉ αὐτὸς ἐλεγξ βούλεσϑαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιο-- 

λογίαν, 2 τῶν Περσῶν͵ οἱ βασιλείαν γενέσϑαι. | 

Ὃ αὐτὸς Ῥοσήσας καὶ ληϑάργῳ περιπεσῶν , ὡς ἀνγέ- 
γηψεν, οὐδέν με, ἐφη, ἐξαπατήσει ἡ φιλοξωΐα καὶ ἐξηγα- 

γεν ἑαυτὸν τοῦ βίου. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε διζημένοισι τἀγαϑὰ μόλις παραγίνε-- 
ται" τὰ δὲ κακὰ καὶ μὴ διζημένοισι. | 
, Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστιν ἔρως, ἔφη, πάϑος ψυ- 
χὴν χολαζον. 

| “Ἰημοχρίτῳ 24 τῷ ᾿Αβδηρίτῃ ταδε δοκεῖ" ἀρχὰς εἶναι 
τῶν ὕλων ἄτομον καὶ κενὸν, τὰ δὲ ἀλλα πάντα γενομίσϑαι 

᾿δοξαζεσϑαι" ἀπείρους va εἶναι κύσμους καὶ γεννητοὺς xoi 
φϑαρτοὺς" μηδὲν δὲ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίγνεσθαι, μηδὲ 
elg τὸ μὴ ὃν φϑείρεσθαι. καὶ τὰς ἀτόμους ἀπείρους εἶ--, 
ya, χατὰ μέγεϑος καὶ πλῆϑος" φέρεσθαι δὲ ἐν τῷ oho 
δινουμένας καὶ οὕτω πάντα τὰ συγκρίνοντα γεννᾷν, πῦρ, 
ὕδωρ, ἀέρα, yi» elvat γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τινῶν 
συστήματα, ἅπερ εἶναι. ἀπαϑῆ καὶ ἀναλλοίωτα διὰ τὴν 

στερότητα, τὸν v6 ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκ τοιούτων 
λείων καὶ περιφερῶν ὄγκων συγκεκρίσϑαι, καὶ τὴν ψυχὴν 
ὁμοίως, 7 καὶ νοῦν ταὐτὸν εἶναι λέγει, ὁρᾷν δὲ ἡμᾶς 
xav. εἰδώλων ἐμστώσεις , πάντα τὲ κατ᾽ ἀνάγκην γίγνε-: 
σϑαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, Ty 

ἀνάγκην. καλεῖ" τέλος δ᾽ εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν av- 

τὴν οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι παρακούοντες ἐξεδέξαντο, 
ἀλλὰ καϑ'᾽ ἣν γαληνῶς καὶ εὐσταϑῶς ἡ ψυχὴ διαγει, ὑπὸ 
μηδενὸς ταραττομένῃ φόβου ἢ δυσδαιμονίας, ἢ ἄλλου 

τινὸς πάϑους, φύσιν δὲ εἶναι τὸ κενὸν καὶ τὰ ἄτομα. 

Εἰ ἔμψυχος ὁ κόσμιος. 

Δημόχριτος καὶ Ἐπίκουρος καὶ ὅσοι τὰ ἄτομα εἰση-- 
γοῦνται καὶ τὸ χενὸν οὔτ᾽ ἔμψυχον, οὔτε προνοίᾳ διοι-- 

24) Exstat hoc in Laur. et in impr. 
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, Ὁ) χεῖσϑαι, φύσει δέ τινε ἀλόγῳ" ᾿Αριστοτέλης δὲ οὔτ᾽ iu— 
ψυχον ὅλον “δι᾽ ὅλων *, οὔτε λογικὸν, οὔτε νοερὸν, οὔτξ 
προνοίᾳ διοικούμενον᾽ τὰ μὲν γὰρ οὐράνια τούτων παν-- 
τῶν χοινωνεῖ". σφαίρας γὰρ περιέχειν ἐμψύχους καὶ ζω-- 
τιχὰς ?^, τὰ δὲ περίγεια μηδενὸς αὐτῶν" τῆς δὲ εὐταξίας 

χατὰ τὸ συμβεβηκὸς οὐ προηγουμένως μετέχειν». 
/ 

Δημοκράτους. mE 

Δημοχράτης ἀναβαίνων εἰς τὴν ἀκρύπολιν ἐν γήρᾳ 
χαὶ πνευστεῶν, ποιεῖν, ἔφη, ὕπερ καὶ σύμπασα .,448η-: 
ναίων πόλις, πνεῖν μὲν γὰρ μέγα, ἰσχύειν δὲ μικρόν. 

Δίωνος. 

Δίων ὁ ἹρσΡωμαῖος καταγελάστους εἶναι ἔλεγε τοὺς σπου-- 
δάζοντας περὶ τὸν πλοῦτον, Ov ἡ τύχη μὲν παρέχει., Gve— 
λευϑερία δὲ φυλάττει, χρηστότης δὲ ἀφαιρεῖ. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, πῶς 0v δεινὸν: τοῖς μὲν ϑεοῖς &voy— 
εν E 4 ὅ 1 4 , , er 35» € 
id», αὐτοὺς δὲ μὴ βούλεσϑαν πράττειν, QGys eq. ἡμῖν 
εἶναι δοκεῖ. τοῖς ϑεοῖς. 0. 

c 9 85 x . ς | ε 4 « $4 , ’ 
O αὐτὸς ἔφη αὖ μὲν ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνογτᾷς, τὰ 

τε ἄλλα λυμαίνονται χαὶ ταχὺ ποιοῦσιν ἀδυνάτους. πρὸς 
AE c n ' , ὟΝ ? - 5*4 |! -» 

αὐτὰς, οἱ δὲ πόνοι, τὰ τε ἀλλα ὠφελοῦντες ctl, μᾶλλον 

παρέχουσι δυναμένους πονεῖγ. 
Ὃ αὐτὸς ^ εἶπε, τὸ πλεῖστον ἔοικε τοῦ ἀνθρωπίνου 

"90g μὲν τὸ ἀνθιστάμενον καὶ παρὰ τὸ συμφέρον φιλο-- 
γειχεῖν, τοῖς δ᾽ ὑπείκουσιν καὶ παρὰ δύναμιν cv9vn— 
οὐργεῖν, 2L . 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, πολλῷ κρεῖττόν ἐστι κατορϑωσαντας 
τι ξηλοτυπη ϑῆναι, ἢ πταίσαντα ἐλεηϑῆναι. 

4) Julian, Or. in Solem Re-, vide autores, ab eodem lauda- 
gem p. 459, B. τί δὲ; οὐχὶ wi | tos. 
ὁ σύμπας; κόσμας ἔν ἔστι. ζῶον, 2) Mosc. ζωτεχούς. 
ὅλον δι᾽ δλης ψυχῆς καὶ κοῦ] 5) Stob. T. 22. hi3. . 
πλῆρες, ubi W yttenb., Epist. crit. |. 4) Mosc. om. Iecepi ex Laur. 
legit δῖον δι᾽ ὅλου. De ra ipsa | et impr. 

o5 * 
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'0 αὐτὸς εἶπε, δεῖ τοὺς ̓ κειμένους νύμους ἰσχυρῶς 
φυλάττειν, καὶ μηδένᾳ αὐτῶν μεταβάλλειν, τὰ γὰρ ἐν 
ταὐτῷ μένοντα, κἂν χείρω ἧ, συμφορώτερα * τῶν ἀεὶ 
καινοτομημένων, κἂν βελτίω εἶναι δοκῇ 9, ἐστίν. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, μηδέποτε μάτην τὰ χρήματα σπούδαζε 
ἀναλίσκειν, «ἐξ ὧν οὐδεμέα προσγίνεται εὔκλεια" πλοῦτος 
γὰρ ἀκριβὴς " οὐχ οὕτως ἐκ τοῦ πολλὰ λαμβάνειν, ὡς 
ἐκ τοῦ μὴ πολλὰ ἀναλίσκειν ἀϑροίζεται.᾿ 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, ῥτονηρίαν μὲν ἀρχομένην κωλῦσαι 
τάχ àv? τις κολάζων δυνηϑείη, ἐγκαταγεγηρακυῖαν δὲ 
καὶ γεγενημένων τῶν. εἰϑισμένων τιμωριῶν ἀδύνατον 
εἶναι ἐλῆγεν. 

ἀφ ; 3. *« , $06! , k) 3 , * - 
O avrog “ἔφη, αἀδυνατον ἔστε, ταναντία. τένα τοῖς 

ὑρϑῶς ἔχουσι πράττοντα ἀγαϑοῦ τινος ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπο- 

λαῦσαε *?. 

ΔΦιοδώφου "".. 

Διόδωρος ὃ Σικελιώτης φησὶ τὸν Τέλην " τὸ μὲν 
εἶδος εὐτελῆ πανξελῶς, τὸ τὲ ἦϑος ϑαυμαστὸν * ἀποστα- 
λέντος αὐτοῦ τοίνυν πρὸς Κεντοριπίνους κατὰ πρεσβείαν, 
ἐδόντεῷ οὗτοι. αὐτὸν καταδεέστερον τῆς αὐτοῖ δόξης καὶ 

rure ἐγέλασαν, ὃ δὲ ὑπολαβὼν εἶπε, μὴ ϑαυμᾶζειν᾽ ἐν 
ἤϑει γὰρ ἦν τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις τορὸς τὰς ἐπιδόξους πό-- 

5) Codd. et impr. συμφεγώ- 
τέρα. 

6) In Cod. δοχεῦ, supra scri- 
pto y. Matth. 

7) Mois πλοῦτος, quod nos 
dicimus: solid, gründlich. Cfr. 
Julian. Or. I. P: 95. B. ,dxga- 

βοῦς γαλήνης Κατ χούσης τὴν ϑά- 
λατταν. Lucian. Navig. c. 9. 
ἔτο καὶ vuxtop σὅση;: καὶ (oov 
ἐκφιβοῦς. Déal. M. XV. 24 λευ- 

xog τὸ γὰρ ἣν ἀκοιβῶς. Herc. 1. 
7toA1d; ἐχφιβῶς. Heliod. II. 21. | 

ἢ xou» πρὸς τὸ ἑερώτερον xa- 

Seivo καὶ ἀκριβῶς ἣν λευκή. 

, 8) Apogr. Dresd. χωλύσα τά-- 
χα τις. 

9) Impr. ye yeyerquévav. 
10) Sequitur in impr. ; quod 

in provv. sub γρῦ τοῦ “Ἴωνος 
legitur. 

11) ἔπ impressis idem sub 
nomine Γέλου ad litteram y re- 
fertur. Laur. manu recentiori 
titulum inscriptum habet: /e- 
δώροσ JZueAioirov. 

12) Mosc. Γελλὴ». 
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hug ἀποστέλλειν τοὺς τῷ κάλλει διατερεπεῖς, πρὸς δὲ 
τὰς ταπεινὰς καὶ λίαν εὐτελεῖς ὁμοίους. 

Διογένους. 

Διογένης Ἱκεσίου Σινωπεὺς, ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τινος, 

διατὶ τὸ χρυσίον χλωρόν ἐστιν, ἔφη, ὅτι πολλοὺς éni— 
βούλους ἔχει. 

*'O αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί κακὸν ἕν βίῳ, ἔφη, γυνὴ 
εὐειδῆς. 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν τοὺς ᾿ναξιμένους οἰκέτας πολλὰ 

σχευη παραφέροντας ἤρετο, τίνος ταῦτα" τῶν δὲ ξἰπον-- 
Ἴων “Μ»αξιμένους, οὐκ αἰδεῖταί φησι ταῦτα ἔχων, αὐτὸς 

ἑαυτὸν μὴ ἔχων. 
'O αὑτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί τῶν ϑηρίων κάχιστα δάν-- 

vi, ἔφη, τῶν μὲν ἀγρίων συκοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων 
χύλαξ. | 

Ὁ αὐτὸς χοινολογουμένας γιγαῖχας ϑεασάμενος ἔφη, 
ἀσπὶς παρ᾽ ἐχίδνης φάρμακον δανείζεται. 

'O αὐτὸς ἐρομένου τινὸς αὐτὸν, τί νομίζεις τὸ γῆραὲ; 

ἀπεχρίνατο, τοῦ ζῇν χειμῶνα. , 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν γραῦν καλλωπιζομένην, εἶπεν, εἰ μὲν 

πρὸς τοὺς ζῶντας πεπλάνησαι, εἰ δὲ πρὸς τοὺς vexgotg 

μὴ βράδυτε. 

Ὃ αὐτὸς "3 ἡμέρας ποτὲ λύχνον ἅψας περιῃει" πυν-- 
ϑανομένων δέ τινων, πρὸς τί τοῦτο, ἔλεγεν ἄνθρωπον 
ζητεῖν. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε δεινὸν, εἰ οἵ μὲν ἀϑληταὶ καὶ οἱ xi— 
ϑαρῳδοὶ γαστρὸς καὶ ἡδονῶν κρατοῦσιν" oí μὲν τῆς φω-- 
τῆς χάριν, ot δὲ τοῦ σώματος" σωφροσύνης δὲ 5vexey 
οὐδεὶς τούτων καταφρονήσει. 

Ὃ αὐτὸς 14 ἕνα τῶν ἀγεγνεστέρων παϑῶν ζηλωτὴν 

13) Diog. Laért. VI. eegn.| 14) Clem. Al. Paedag. III. 5. 
M. P. 261. 29. Laur, om. 

᾿ 
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παιδαγωγίκῶς ἐπιπλήττων, ὁπηνίκα ἐπιπιράσκετο, ἀνδρφεέ-- 
ὡς σφόδρα, ἧκε, εἶπεν, ὦ μειράκιον, ἄνδρα ὄνησαι σαυ-- 
τῷ" ἀμφιβόλῳ λόγῳ τὸ πορνικὸν ἐκείνου σωφρονίζων. 

Ὃ aiiis "" γενόμενος ᾿Αϑήνησιν ᾿Αντισϑένει τταρέ-- 
βαλε, τοῦ δὲ διωϑουμένου διὰ τὸ μηδένα προσίεσθαι, 
ἐξεβιάζετο τῇ προσεδρίᾳ" καί more τὴν βακτηρίαν τερο-- 
τεινομένου αὐτῷ, τὴν κεφαλὴν ὑποσχιὺὸνγ παῖε, εἶπεν, οὐ 
γὰρ εὑρήσεις οὕτω φὸν ξύλον, ᾧ μὲ ἀπείρξει 
ἄν τὶ φαίνῃ λέγων εὖϑεν διήκουσεν αὐτοῦ 
φυγὰς ὧν ὥρμηξ ὃν εὐτελῆ "9 βίον. 

' o αὐτὸς. E 
φίλους παρὰ 
σπουδίαν s 

pn» πατῶ τὴν, Π᾿ 
7 E 
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τοὺς φληνάφους ἀφικνουμένων σπουδαίως, ἐπὶ δὲ τὰ 
σπουδαῖα βραδυνόντων ὀλιγώρως. 

Ὁ αὐτὸς ?* τοὺς γραμματιχοὺς ἐθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ 

Ὀδυσσέως κακὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δὲ ἴδια ἀγνοοῦντας, 
χαὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἔν τῇ λύρᾳ χορδὰς 
ἁρμόττεσϑαι, ἀνάρμοστα δὲ ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ἤϑη" καὶ 
τοὺς μαϑηματικοὺς ἀποβλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ 
ἣν σελήνην, τὰ δὲ ὃ ποσὶ πράγματα παρορᾷν, καὶ τοὺς 

ς τὰ δίκαια ἔσπουι δωκέναι λέγειν, πράττειν δὲ 

ογύρους ψέγειν μὲν τὸ ἀργύριον, 
ὁ χαὶ τῶν δούλων, di λαβροφα-- 
ἐσπότας μηδὲν ἁρπάζοιεν τῶν 

σι Πϊένιππος, ἁλοὺς καὶ πωλού-- 
οἶδε ποιεῖν" ἀπεχρίνατο᾽ ἀνδρῶν 

χκήρυχα, κήρυσσε, ἔφη, εἴ τις ϑέλει͵ 

"dig, τῷ πριαμένῳ αὐτὸν, 
ἢ, εἰ xci δοῦλος εἴη" καὶ γὰρ ἰατρὸς 
οὔλος εἴη, πεισϑῆναι ἂν αὐτῷ. 

ὡς Eigovióg φησιν, ἐν τῷ ἐπιγραφο-: 
ράσεις, οἵτως ἦγε τοὺς παῖδας τοῦ 
€ λοιπὰ μαϑήματα, ἱππεύειν, τοξεύειν, 
[evt ἔπειτα ἐν τῇ παλαίστρᾳ οὐκ ἐπέ-- 
οίβῃ ἀϑλητιχῶς ἄγειν, ἀλλ᾽ αὑτῷ Qv 
À εὐεξίας" κατεῖχον δ᾽ οἱ παῖδες πολλὰ 
φαφέων, καὶ τῶν αὐτοῦ Ahoyévove, πᾶ-- 
ὕγγομον πρὸς τὸ εὐμνημόνευτον ἐπήσκει" 

€ διακονεῖσϑαι, λιτῇ τροφῇ χρωμένους 
ὡς, ἐν χρῷ zovoleg" ἀκαλλωπίστους τε 

"ur. et impr.| 25) Segm. 50. Laur. ἔλεξε: 
γιάδη, γε Superseripto. — . ! 

21) Hoc et sq. recepi ex 
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“αιδαγωγίκῶς ᾿ἐπιπλήττων, ὑπηνίκα ἐπιπράσκχξτο, ἀνδρεί-- 
ὡς σφόδρα, ἧκε, εἶπεν, "Y μειράκιον, ἄνδρα ὄνησαι σαυ-- 
τῷ" ἀμφιβύλῳ λόγῳ τὸ πορνικὸν ἐκείνου σωφρονίζων. 

Ὃ αὐτὸς "5 yevouevog ᾿ϑηνησιν ᾿Αντισϑένει “παρέ- 

βαλε, τοῦ δὲ διωθϑουμένου διὰ τὸ μηδένα προσίεσϑαι, 
ἐξεβιάζετο τῇ προσεδρίᾳ᾽ καί ποτε τὴν βακτηρίαν προ-- 
τεινομένου αὐτῷ, τὴν κεφαλὴν ὑποσχῶνγ παῖε, εἶπεν, OU 
γὰρ εὑρήσεις οὕτω σκληρὸν ξύλον, ᾧ μὲ ἀπείρξεις, ἕως 
ἂν τι φαίνῃ λέγων" τοὐντεῦϑεν διήκουσεν αὐτοῦ, καὶ ἅτε 
φυγάς ὧν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν εὐτελῇ "5 ἰον. ΕΝ 

Ὃ αὐτὸς 17 πατῶν σεφώματα Il ἄτωνος κεκληκότος 

φίλους παρὰ Διονυσίου, ἔφη, πατῶ τὴν Πλάτωνος x£v0— 
σπουδίαν M πρὸς ὃν ὁ “Πλάτων, ὅσον, ὦ 4hóyeves, τοῦ 

| τύφου φαίνεις, δοχῶν μὴ τετυφῶσϑαι" οἱ δὲ τὸν 4hwyi- 

vi εἰστεῖν᾽ πατῶ vOv Πλάτωνος τύφον᾽ τὸν δὲ gayat, 
ἑτέρῳ 'γε τύφῳ ; Διόγενες. PR 

| Ὃ αὐτὸς "9 ἤτησε -“Πλατωνὰ ποτε ἰσχάδας δέκα" I 

δέ χεράμινον Ὅλον ἐξ ἐπέμψεν αὐτῷ, καὶ ὃς, σύ, φῆσι, 

κἂν ἐρωτηϑῆς, δύο καὶ δύο πόσα ἐστὶν, εἴκοσι ἀποκρίνη᾽ 
οὕτως οἵτε πρὸς τὰ αἰτούμενα δίδως, οὔτε πρὸς τὰ 

ἐρωτώμενα ἀποχρίνῃ" ἔσκωψε δὴ οὖν αὐτὸν, ὡς ἀπε- 
ραντολόγον. 

Ὃ αὐτὸς ?? ἐρωτηϑεὶς, ποῦ τῆς Ελλάδος ἴδοι ἀγα- 
ϑοὺς ἀνδρας, ἀνδρας μὲν, εἶπεν, οὐδαμοῦ, παῖδας δ᾽ ἐν 
“Ἱακεδαίμονι.. 0 

Σπουδαιολογουμένου ποτὲ, ἐπεὶ οὐδεὶς προσῇῃει, ἐπέ- 
βαλε τερετίξειν᾽ ἀϑροισϑέντων δὲ ὠγείδισεν, ὡς ἐπὶ μὲν 

15) Diog. Laért. VI. segin. ξρεὶς ̓ (Ug ΝῊ ἑκαῖγνος μέδιμνον 

21. 200. ἀπέστειλεν, οὕτως, eq xat ὦπο- 

16) Impress. ἀτελῆ. *otry ἐρωτηϑεὶς μυρία. (Sive ex 

17) Segm. 26. oon Jacobsii emendatione, Lett 
18) ὃ Mose. χαινοποδίαν. Stob. P. 72. ty ἐρωτηϑεὶς μυ- 

19) Segm. 26. Stob. T. 50. | oca.) 

21. «Πιογένης s wrwyaé rore làa- 20) Segm. 37. hoc et sq. cou 

Tuor&.tOr ἐκ τοῦ κῆπον ἰσχάδας Uunetur. 
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τοὺς φληνάφους ἀφικνουμένων σπουδαίως, ἐπὶ δὲ τὰ 
σπουδαῖα βραδυνόντων ὀλιγώρως. 

21 3 , Σ x 4 - 

Ὃ αὐτὸς ?* τοὺς γραμματικοὺς ἐϑαύμαζε τὰ μὲν τοῦ 

Ὀδυσσέ ἡ ἀναζητοῦ Σ δὲ ἴδια ἀγνοοῦντας, υσσέως κακὰ αναζητοῦντας, τὰ ἐδίιὰα ἀγνοοῦντας, 
χαὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῇ λύρᾳ χορδὰς 
t J ? ) δὲ γ᾽ αν A ^ 4 p. . l 

«ρμοττεσϑαι, αναρμοστὰ θὲ ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ηϑη" κα 
A] * 2 . hj hj ' 

τοὺς μαϑηματιχοὺς ἀποβλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ 

τὴν σελήνην, τὰ δὲ ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾷν, καὶ τοὺς 
d RJ L4 

ἧγτορας τὰ δίκαια μὲν ἐσπουδακέναι λέγειν, πράττειν δὲ 
μηδαμῶς, καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν τὸ ἀργύριον, 
Ἵ - . Ἢ 1 S » ! € 
ὑπεραγαπτᾷν δὲ ἤγατο δὲ xol τῶν δουλων, 0t λαβροφα-- 
γυῦντας ὁρῶντες τοὺς δεσπότας μηδὲν ἁρπαζοιεν τῶν 

ἐσθιομένων. 

Ὃ αὐτὸς "5, ὥς φησι Μένιππος, ἁλοὺς xol πωλού-- 

μενος, ἠρωτήϑη, zl οἶδε ποιεῖν" ἀπεχρίνατο. ἀνδρῶν͵ 
ἄρχειν" καὶ πρὸς τὸν κήρυκα, κήρυσσε, ἔφῃ, εἰ τις ϑέλει 
δεσπύτην αὑτῷ πρίασϑαι. 

Ὁ αὐτὸς "3 ἔλεγε τῷ ΞἘενιάδῃ, τῷ πριαμένῳ αὐτὸν, 
δεῖν πείϑεσϑαι αὐτῷ, εἰ καὶ δοῦλος εἴη" καὶ γὰρ ἰατρὺς 
ἢ κυβερνήτης, εἶ δοῦλος εἴη, πεισϑῆναι ἂν αὐτῷ. 

Ὃ αὐτὸς ?*, ὡς Εὐβουλὸς φησιν, ἔν τῷ ἐπιγραφο-- 
μένῳ Διογένους πράσεις, οὕτως ἦγε τοὺς παῖδας τοῦ 

ξενιάδου, μετὰ τὰ λοιπὰ μαϑήματα, ἱππεύειν, τοξεύειν, 
σφενδονᾷν, oxovriGew* ἔπειτα ἐν τῇ παλαίστρᾳ οὐκ ἐπέ-- 
τρεπὲ τῷ παιδοτρίβῃ ἀϑλητικῶς ἀγειν, ἀλλ᾽ αὑτῷ ἐρυ- 
ϑήματος χάριν καὶ εὐεξίας" κατεῖχον. δ᾽ οἱ παῖδες πολλὰ 
ποιητῶν καὶ συγγραφέων, καὶ τῶν αὐτοῦ “Πογένους, σῶ-- 
σὰν τὲ ἔφοδον σύντομον πρὸς τὸ εὐμνημόνευτον ἐπήσκει" 
ἐν οἴκῳ τε ἐδίδασκε διακονεῖσϑαι, λιτῇ τροφῇ χρωμένους 
καὶ ὕδωρ πίνοντας, ἐν χρῷ xovolag' ἀκαλλωπίστους τε 

21) Recepi ex Laur. et impr.| 25) Segm. 50. Laur. ἤλεξε:- 
— Segm. 237. 28. νιάδη, γε Superscripto. .] 

22) Segm. 29. 24) Hoc et sq. recepi ex 
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εἰργάζετο καὶ ἀχίτωνας καὶ ἀνυποδήτους xal σιωπηλοὺς, 
᾿ , c s. ? . 2 ^" € " 355949 3 ? 
xal καϑ' ξαυτους βλέποντας ἐν ταῖς οδοῖς, ἐξῆγε ὃ av— 

* 3 , e c . Y 2 » 3 
τους xal ἐπὶ κυνηγέσια" οἱ δὲ xol αὐτοῦ 4“ιογένους ἐπι-- 

μέλειαν ἐποιοῦντο,. καὶ πρὸς τοὺς γονέας αἰτητικῶς εἶ- 
t 4 , « »/ 4 ^^ 5j , ! 

χον. O ὃ avrog EvfovAog παρὰ τῷ Ἐενιαδῃ καὶ γηρα-- 
coL αὐτὸν xol ϑανόντα ταφῆναι πρὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ" 
» , ^ re , ^v , Ἀ [/ 

ἔνθα xol πυνϑαγομένου τοῦ Ἐενιαδου, πῶς avro» 9a- 

ψειεν, ἔφη, ἐπὶ πρόσωπον" τοῦ δ᾽ ἐρομένου, διατί, ὅτι 
| Ὑ 3ὴη} 3 , * , J . -" 

uér ολίγον, εἶπε, μέλλει τὰ κατω ἀναστρέφεσϑαε᾽ τοῦτο 
δὲ, διὰ τὸ ἐπικρατεῖν ἤδη τοὺς ἸΠακεδόνας, ἢ ἐκ ταπει-- 
γῶν ὑψηλοὺς γενέσθαι. 

€ 9? * 35 ἢ , 3 * $ 4 L] Ὁ αὐτὸς εἰσαγοντός τινος αὐτὸν εἰς οἶκον πολυτελῆ 
P , , 2 * 2 , 4 y 

xal χωλυοντὸς πτύσαι, ἐπειδὴ ἐχρέμψατο, εἷς, τὴν oy 
αὐτοῦ ἔπτυσεν, εἰπὼν, χείρονα τόπον μὴ εὑρηκέναι. οἱ 
δὲ τοῦτο ᾿““ριστίππου φασίν, ͵ 

'O αὐτὸς “5 φωνήσας ποτέ, ἰὼ ἄνθρωποι, συνελϑύν.- 
Ld * bj kl '  ? 

των καϑίχετο τῇ βακτηρίᾳ, εἰπων, ἀνϑρωπους ἐκαλεσα, 
οὐ χαϑάρματα. ᾿ 

Φησὶ Κάτων "5 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν χρειῶν, εἰπεῖν τὸν 
᾿Αλέξανδρον, ὡς, εἴπερ ᾿4λέξανδρος μὴ ἐγεγόνει, ἐϑε-- 
λῆσαι ἂν “Διογένης γενέσϑαι. 

Διογέδης 57 ἀναπήρους ἔλεγεν ov τοὺς κωφοὺς καὶ 
τυφλοὺς, ἀλλὰ τοὺς um ἔχοντας πεῖραν. 

t 3*5 9 € . , - 5 ' Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν, ἑαυτὸν κύνα εἶναι τῶν ἐπαινουμέ-- 
4 A ΄“ ^v P [i ' 3 

γων, ἀλλὰ μηδένα τολμᾷν τῶν ἐπαινούντων συνιέναι ἐπὶ 
, 

τὴν ϑηραν. 

Laur. et impr. — Segm. 50 — | Cod. Farn. I. E. 48. ἀναπήρους 
32. et πήραν, unde im epist. crit. 

25) Segm. 52. *  |p. 20. not. legendum censui: 

^26) Segm. 32. | ἀναπήρους et πεῖραν. Sed de pe- 

27) Hoc et sq. ex Laur. et | ra Cynicorum cogitandum esse, 
impr. recepi. (Segm. 55.) Legi-| monuit O. Mueller in ephe- 
tur jin his ἀναπείρους et zei-| merid. Goetting. a. 1851. P- 

eev. Diog. Laért. et ex hoc| 1140. 



Ὁ αὐτὸς "5 Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ 
ὑνομάξοντος τραπεζότητα καὶ κυαϑότητα, εἶπεν, ἐγὼ, ὦ 
Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαϑον ὁρῶ, τραπεζότητα δὲ 
ἢ χυαϑότητα οὐδαμῶς" καὶ ὃς, κατὰ λόγον, ἐφη, οἷς μὲν 
γὰρ τράπεζα καὶ κύαϑος ϑεωρεῖται, ὑφϑαλμοὺς ἔχεις, 
ᾧ δὲ κυαϑύτης “5 xol τραπεζύτης βλέπεται, γοῦν," Ovx 
ἔχεις. 

Ὁ αὐτὸς 39 μειράκιον ἰδὼν ἐρυϑριῶν, ϑάῤῥειᾳ ἔφη, 
τοιοῦτόν ἔστιν ἀρετῆς τὸ χρῶμα. 

Ὁ αὐτὸς ?* πρὸς τὸν συμβουλεύοντα, τὸν ἀποδράντα 
αὐτοῦ δοῦλον ζητεῖν, γελοῖον, ἔφη, el ἸΠάνης μὲν χωρὶς 
Διογένους ζῇ, «Ἰιογένης δὲ χωρὶς Mavov οὐ δύναται. 

Ὁ αὐτὸς 3 ὀνειδιζόμενὸς ποτε ἐπὶ τῷ παραχαράξαε 
τὸ γὐμισμᾳ, ἔζη, ἣν notre χρόνος ἐκεῖνος, ὅτε ἤμην ἐγὼ 
τοιοῖτος, ὑποῖος σὺ νῦν, ὑποῖος δὲ ἐγὼ νῦν, σὺ οὐδέποτε, 

Κρατεροῦ ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀπιέναι, ἀλλὰ βού-- 

λομαι, ἔφη, ἔν ᾿4ϑηναις ἅλα λείχειν, ἢ παρὰ Κρατεροῦ 
τῆς πολυτελοῦς τραπέζης ἀπολαύειν. 

«ΨΝαξιμένει τῷ ῥήτορι παχεῖ, ὄντι προσελϑῶν, ἐπίδος 
xal ἡμῖν, ἔφη, τοῖς πτωχοῖς τῆς γαστρὸς, καὶ γὰρ αὐτὸς 
χουφισϑήσῃ 33, xol ἡμᾶς ὠφελήσεις. 

Διαλεγομένου͵ 34 δὲ αὐτοῦ ποτε τάριχος προτείνας 
προσέσπασε τοὺς ἀκροατας" ἀγανακτοῦντος δὲ τὴν .4γα-- 
ξιμέγους, ἐ ἔφη, διάλεξιν, ὑβολοῦ τάριχος διαλέλυχε. 

θεασάμενος μειράκιον φιλοσοφοῦν, εὖ γε, εἶπεν, ὅτε: 
τοὺς τοῦ σώματος ἐραστὰς ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς κάλλος 

μετάγεις. 
θαυμάζοντός 35 τινος τὰ ἐν Σαμοϑράκῃ ἀναθήματα 

28) Segm. 55. 52) Deest in Mose. et in 
29) Mosc. et impr. χύαϑθος. impr. — Laur. imi τὸ πσραχ. 
50) Segm. 5^. Laur. jv πο-- 55) Mosc. et impr. πουφι- 

τε μειράκιον. Idem effatum iis- 
dem fore verbis Catoni tribuit celo. 
Ársenius. 54) Begm. 57. 

31) Segm. 5$. 38) Segm. 58. 
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| οὐ φοβῇ, μὴ τὴν κεφαλήν σου, ἔφη, προσταξω ἄφαιρε- | 

ϑῆναι, οὔ φησιν" ἐὰν γὰρ σύ μου ταύτην ἀφέλῃς, ἡ na- 
τρίς ΠῚ} αὐτὴν ἀϑάνατον ἀναϑῆησει. 

Ὃ αὐτὸς τὸν φϑόνον εἶπεν ἕλκος εἶναι τῆς ἀλ᾽- 
-ϑείας. | 

* 'O αὐτὸς ἔλεγεν, αὐξανομένου τοῦ σώματος, συν-- 
αὐξάνονται φρένες, γηράσχοντος δὲ συγγηράσκουσι xd 
εἰς τὰ δέοντα πάντα ἀμιβλύνονται. 

* Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, κύσμος ὑλιγομυϑίη γυναικὶ, καλὸν 
δὲ καὶ κόσμου λιτότης. ͵ 

Ὃ αὐτὸς, προειπὼν τινα τῶν μελλόντων εὐδοκίμησε 

καὶ ἐνθέου δόξης παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιωϑη" όμου 

δὲ ὄντος, τὸν ἀναλώσαντα. τὴν πατρῴαν οὐσίαν μὴ ἀξι- 
οὔσϑαι ταφῆς ἐν πατρίδι φησὶν ᾿Αντισϑένης, συνέντα μὴ 
ὑπεύϑυνος γενηθείη πρός τινων φϑονούντων καὶ συκοφαν-- 
“τούντων ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν μέγαν διάκοσμον, ὃς ἁἀπαν-- 
των τῶν συγγραμμάτων προέχει" καὶ πενταχοσίοις τα- 
λάντοις τιμηϑῆναι, μὴ μόνον ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς εἴχοσι᾽ 

' ? « r] E" / LE | 

xal τελευτήσαντα αὑτὸν δημοσίᾳ ταφῆναι βιωσαντα ὑπὲρ. 
τὰ ἑκατὸν ἔτη. — 4“ημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὺς τοὺς συγγε- 
γεῖς αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν μέγαν διάκοσμον, OY 

! € Νὴ - “« c LY 1€ ! 

μόνον ἕκατον ταλάντων τιμηϑῆναι" ταῦτα δὲ καὶ πποβο-- 
τὸς φησιν. ᾿Αριστόξενος δ᾽ ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνημα-- 
σί, φησι, Πλάτωνα ϑελῆσαι συμφλέξαι τὰ 4]ημοκρίτου 
€ μ € ! 3 ! 5 - . 5 ^ 1 ' 

ὑπομνήματα 0nooc γδυνηϑὴ ys ἀγαγεῖν" ΑἍἋμεκλᾶν δὲ xai 

Κλεινίαν τοὺς Πυϑαγορικοὺς κωλύσαι αὐτὸν, ὡς οὐδὲν 
3! . Y » « 4 4 , 
ὀφελος" παρὰ πολλοῖς yaQ εἶναι τὰ βιβλία. 

Ὃ αὐτὸς "4, ὡς ᾿ϑηνόδωρός φησιν, ἐν ὀγδόῃ περὶ 
j ͵ 4 4 ' 

πάντων, ἐλϑόντος Ἱπποχῤάτους προς αὐτὸν xal κελευ-- 

σαντος χομισϑῆναι γάλα, ϑεασάμενος τὸ γάλα, εἶπεν, 

αἰγὸς πρωτοτόκου "5 καὶ μελαίνης. 

14) Diog. Laért. IX. Segm. 42. 45) Impress. πρωτοτοίχοιο. 
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Ὃ αὐτὸς "5 xopnc ἀκολουϑούσης τῷ Ἱπποχράτει, τῇ 
μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἠσπάσατο οὕτω, χαῖρε χόρη" τῇ δὲ 
ἐχομένῃ, χαῖρε γύναι" καὶ ἦν ἡ κόρη τῆς νυχτὸς διεφρϑαρ-- 
urn, ὅϑεν τὴν ἀχρίβειαν αὐτοῦ 0 Ἱπποκράτης ἐθαύμασεν. 

“Τελευτᾷν " δὲ μέλλοντος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ φησιν 
Ἕρμιππος λελυπῆσϑαι, ὅτε ἐν τῇ τῶν ϑεσμοωιρόρων ἑορτῇ 
μέλλοι 18 τεϑνήξεσϑαι καὶ τῇ ϑεῷ τὸ καϑῆκον αὐτῇ οὗ 

ποίσειν" τὸν δὲ ϑαῤῥεῖν εἰπεῖν, καί χελεῦσαί, φησι, 
ϑερμοὺς προσφέρειν ἄρτους αὐτῷ ὁσημέραι" τούτους δὴ 
ταῖς ῥισὶ προσφέρων διδκαρτέρησεν εἰς τὴν τρίτην "9 
ἑαυτὸν, ἐπειδὴ δὲ παρῆλϑον αἱ ἡμέραι, τρεῖς γὰρ ἦσαν, 
ἀλυπότατος "9 τὸν βίον προήκατο, βιοὺρ ἐννέα πρὸς toig 
ἑχατὸν ἔτεσιν, ὥς φησιν Ἵππαρχος. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, αἰτίῃ οὐδὲν ἴσμεν 5", 5 ̓βυϑῷ γὰρ 
j^ ἀλήϑεια, 

Ὃ αὐτὸς ἔφη ψυχὴν σώματος ἀναγκαιότερον ᾿ἰῶσϑαι, 
τοῦ γὰρ κακῶς o τὸ τεϑναάνγαι χρεῖσσον. 

Ὁ αὐτὸς ὄφη, ϑεῷ ὅμοιον ἔχει ἄνϑρωπος, τὸ εὖ 
ποιεῖν, ὅταν τὸ εὖ ποιεῖν μὴ καπηλεύηται, καὶ τὸ εὐδρ-- 
γετεῖν καὶ ἀληϑεύειν. 

'O αὐτὸς εἶπε, στάσις ἐμφύλιος εἷς ἑκάτερα καλὸν, 
καὶ γὰρ νεκέουσι. καὶ ἡσσωμένοις ὁμοίη φϑοραά. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, οἱ ἀληϑινοὶ φίλοι καὶ τὰς φιλίας 
ἡδίους καὶ τὰς συμφορὰς ἐλαφροτέρας ποιοῦσιν" ὧν μὲν 
συναπολαύοντες, ὧν δὲ μεταλαμιβάνοντες. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη 53, Gc ὁ γαμβροῦ μὲν ἐπιτυχὼν εὕρεν 
υἱὸν, 0 δὲ ἀποτυχὼν ἀπώλεσε καὶ ϑυγατέρα. 

16) Diog. segm. 42. 20) Impr. ἀλυπώτατον. Laur. 
divrdraroy. Mosc. ἀλυπώτατος. 

17) Laur. αὐτοῦ τελευτῶν μέλ-- 41) Laur. οἷδμεν., 
λοντος. Segm. 45. De ceteris 42) Codd. ἰδίας, seripsi 78.- 
nihil apud Diogenem. ους, Mt Jeseph. bell. Jud. VI. 

18) Impress. μέλοι, ἃ. 1. αἴσθησιν ἡδεῖαν. P'arr. 1425. 

) Inpress. μέλλει 1525. 1426. 1527. 128. ἰδίαν. 
19) Imprejs. εἷς τρίτῃν. 23) Stob. T. 71. 15-- 
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Ὁ αὐτὸς ἐλεγξε βούλεσϑαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιο-- 
. λογίαν, } 2 τῶν Περσῶν͵ οἱ βασιλείαν γενέσϑαι. 

Ὃ αὐτὸς Ῥοσήσας καὶ ληϑάῤγῳ περιπεσὼν , ὡς ανέ- 
γηψεν, οὐδέν με, ἔφη, ἐξαπατήσει 7 φιλοξωΐα καὶ ἐξηγα-- 

γεν ἑαυτὸν τοῦ βίου. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε διζημένοισι τἀγαθὰ μόλις παραγίνε-- 
ται" τὰ δὲ κακὰ καὶ μὴ διζημένοισι. 
, Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τέ ἐστιν ἔρως, ἔφη, πάϑος ψυ-- 
χὴν κολάζον, 

᾿ “ἡημοκρίτῳ 24 τῷ ̓ Αβδηρίτῃ ταδὲ δοκεῖ: ἀρχὰς εἶναι 

τῶν ὕλων ἄτομον καὶ κενὸν, τὰ δὲ ἀλλα πάντα γενομίσϑαι 

᾿δοξαζεσϑαι" ἀπείρους v8 εἶναι κόσμους καὶ γεγνητοὺς καὶ 

φϑαρτούς" μηδὲν δὲ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίγνεσθαι, μηδὲ 
2 * & 5 , 4 s » ! Ἵ , * 

 &g τὸ μῇ Ov ᾳφϑείρεσθαι. καὶ vog ἀτόμους ἀπείρους &- . 
Ν , 4 e . op ' LT 2 - € γψαι κατὰ μέγεϑος xol πλῆϑος" φέρεσθαι δὲ ἐν τῷ oho 

[d] , i « “« ^ 

δινουμένας καὶ ovvio παντὰ τὰ συγκρίνοντα γεννᾷν, πῦρ, 
ὕδωρ, ἀέρα, γῆν" εἶναι γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τινῶν 
συστήματα, ἅπερ εἶναι. ἀπαϑῆ καὶ ἀγναλλοίωτα διὰ vy 
στερύτητα, τὸν τ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκ τοιούτων 

“ Α 

λείων καὶ περιφερῶν ὄγκων συγκεχρίσϑαι, καὶ τὴν ψυχὴν 
€ , ΚΑ M ^ 3 * * [ € » | € wv 

ὁμοίως, ἢ καὶ vovv ταῦτον εἶναι λέγει, opt δὲ ἡμὰς 
κατ᾽ εἰδώλων ἐμσυτώσεις, πᾶντα τε κατ᾽ ἀνάγκην γίγνε-- 

σϑαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, ἢν 

ἀνάγκην. καλεῖ" τέλος δ᾽ εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐ- 
τὴν οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι παρακούοντες ἐξεδέξαντο, 
ἀλλὰ xo9' zv γαληνῶς καὶ εὐσταϑῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ 

* , 7 ἫΝ , 24 » βηδενος ταραττομένῃ φόβου ἢ δυσδαιμονίας, 7 ἀλλου 
* “Ὁ; ἢ δ b) 

τινὸς παϑους, φύσιν δὲ εἶναι τὸ κενὸν xol τὰ ἄτομα. 
t 

1 

Εἰ ἔμψυχος ὁ κόσμος. 
, 

Δημόκριτος x«i Ἐπίκουρος καὶ ὅσοι τὰ ἄτομα εἰση-- 
γοῦνται καὶ τὸ γενὸν οὔτ᾽ ἔμψυχον, οὔτε προνοίᾳ διοι-- 

24) Exstat hoc in Laur. et in impr. 
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χεῖσϑαι, φύσει δέ τινε ἀλόγῳ" ᾿Αριστοτέλης δὲ OUT ἐμι-- 
er . ?,? et 1 Ὑ * » hj » 

ψυχοὸν oÀov δὲ λων *, ovre λογιχον, οὔτε vOEQOY, οὔτ 

προνοίᾳ διοικούμενον᾽ τὰ μὲν γὰρ οὐράνια τούτων παᾶν.- 
τῶν χοινωνεῖ.". σφαίρας γὰρ περιέχειν ἐμψύχους καὶ ζω-- 
τιχὰς 2, τὰ δὲ περίγεια μηδενὸς αὐτῶν" τῆς δὲ εὐταξίας 

χατὰ τὸ συμβεβηκὸς οὐ προηγουμένως μετέχειν. 

4 / 

Δημοκράτους. ᾿ 

Δημοκράτης ἀναβαίνων εἰς 72V. ἀχρύπολεν ἐν γήρᾳ 

χαὶ πνευστιῶν, ποιεῖν, iq, ὕπερ καὶ σύμπασα .,429η-- 
e ? γαίων πόλις, πνεῖν μὲν yàg μέγα, ἰσχύειν δὲ μικρὸν. 

Δίωνος. 

Δίων ὁ Ῥωμαῖος καταγελάστους εἶναι ἔλεγε τοὺς σπου-- 
ϑαζοντας περὶ τὸν πλοῦτον, ὃν ἡ τύχη μὲν παρέχει, ἀνε-- 
λευϑερία δὲ φυλάττει, χρηστότης δὲ ἀφαιρεῖ. 

0 αὐτὸς ἔφη, πῶς οὐ δεινὸν: τοῖς μὲν ϑεοῖς ἔνοχ-- 

λεῖν, αὐτοὺς δὲ μὴ βούλεσθαι πράττειν, γε eq ἡμῖν 
εἶναι δοκεῖ τοῖς ϑεοῖς. '. 

Ὃ αὐτὸς ἐφη᾽ αἵ μὲν ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας. τὰ 

τε ἄλλα λυμαίνονται καὶ ταχὺ ποιοῦσιν ἀδυνάτους. πρὸς 

αὐτὰς, οἱ δὲ πόνοι, τὰ τε ἄλλα ὠφελοῦντες ἀεὶ, μᾶλλον 
παρέχουσι ὃ ὑναμένους 7LOVELY, 

0 αὐτὸς 4 εἶπε, τὸ πλεῖστον ἔοικε τοῦ ἀνθρωπίνου 

πρὺς μὲν τὸ ἀνϑιστάμενον καὶ παρὰ τὸ σι μφέρον φιλο-- 

γεικεῖν, τοῖς δ᾽ ὑπείκουσι καὶ παρὰ δύναμιν ἄνϑυπ’- 

ουργεῖν. 

Ὃ αὐτὸς 897, πολλῷ κρεῖττον ἔστι κατορϑώσαντας 

τι ξγλοτυπηϑῆναι, ἢ πταίσαντα᾽ ἐλεηϑῆναι. 

1) Julian. Or. in Solem Re- vide autores, ab eodem lauda- 
gem p. 159, B. τέ δέ; οὐχὶ cui | tos. 

ὃ σύμπας χύσμας ἕν ἔστι. ζῶον, 2) Mosc. ζωτεχούς. 
olor δι᾽ δλης ψυχῆς καὶ vou 5) Stob. T. 29. i5. 
πλῆρες, ubi ὙΥ yttenb. Epist. crit. |. 4) Mosc. om. Recepi ex Laur. 
legit ὅλον δι᾽ δου. De rq ipsa el impr. 

25 * 
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'0 αὐτὸς εἶπε, δεῖ τοὺς κειμένους νύμους ἐσχυρῶς 

φυλάττειν, καὶ μηδένᾳ αὐτῶν μεταβάλλειν, ᾿ τὰ γὰρ i 

ταὐτῷ μένοντα, κἂν χείρω ἦ, συμφορώτερα ? τῶν Gd 
καινοτομημένων, κἂν βελτίω εἶναι δοκῇ 9, ἐσεέν. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, μηδέποτε μάτην τὰ χρήματα σπούδαζε, 
ἀναλίσκειν, «ἐξ ὧν οὐδεμέα προσγίνεται εὔκλεια" πλοῦτος, 
γὰρ ἀκριβὴς " οὐχ οὕτως ἐκ τοῦ πολλὰ λαμβάνειν, ὡς 
ἐκ τοῦ μὴ πολλὰ ἀναλίσκειν ἀϑροίζεται.᾿ | 

'O αὐτὸς ἔλεγε, frovgolev μὲν ἀρχομένην κωλῦσαν 
e. 9» νυν 

sdy àv? τις κολάζων δυνηθείη, ἐγκαταγεγηρακυῖαν θὲ 
καὶ γεγενημένων ? vov. εἰθισμένων τιμωριῶν ἀδύνατον 
εἶγαι ἔληγεν. 

᾿Ξ Ὃ αὐτὸς “ἔφη, ἀδυνατόν ἐστε, ταναντία. τινὰ τοῖς 
ὑρϑῶς ἔχουσι πράττοντα ἀγαθοῦ τινος ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπο- 

λαῦσαε '?. | 

Διοδώρου "͵". 

Διόδωρος ὃ Σικελιώτης φησὶ τὸν Τέλην "^ τὸ μὲν 
εἶδος εὐτελῆ παντελῶς, τὸ τὲ ἦϑος ϑαυμαστόν" ἀποστα- 
λέντος αὐτοῦ τοίνυν πρὸς Κεντοριπίνους κατὰ πρεσβείαν, 

ἐδόρτες οὗτοι αὐτὸν καταδεέστερον τῆς αὐτοῖ δόξης καὶ 
φήμης ἐγέλασαν, ὃ δὲ ὑπολαβὼν siue, μὴ ϑαυμᾶζειν" ἐν 
ἤϑει γὰρ ἦν τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις πρὸς τὰς ἐπιδόξους πό-- 

5) Codd. et impr. ὁνμφερώ- | Χόμη πρὸς τὸ ἑδρώτορον κα- 
τέρα. ϑεῖτο καὶ ἀχριβῶς ἣν λευκή. 

6) In Cod. δοκεῖ, suprascri.| 8) APogr. Dresd. κωλύσα τά- 
pto η. Matth. go TR 
1 9) Impr. γεγενημένην. 

7) ᾿Ακριβὴς πλοῦτος, quod nos | 40) Sequitur in impr., quod 
dicimus: solid, gründlich. Cfr.|in provv. sub γρῦ τοῦ “Δίωνος 
Julian. Or. I. P. 35. B. ,dxpa- legitur. 

βοῦς γαλήνης κατὸ χούσης τὴν $d- 41) ἔπ impressis idem sub 
Aerray. Lucian. Navig. c. 9.|nomime I64ov ad litteram y re- 
Pr» καὶ νυκτὸς σδὄνη: καὶ ζόφου | fertur. Laur. manu recentiori 
«xoigoU;. Dial. M. XV. 2. λευ- | titulum inscriptum habet: Ae- 
xóg τὸ γὰρ ἣν ἀκοιβῶς. Herc. 1. δώροσ Σικελειώτου. 
“«ολεύς ἀχφιβῶς. Heliod. I. 9 21. 12) Mosc. Fear. 



-- 497 -- 

lug ἀποστέλλειν τοὺς τῷ κάλλει διαπρεπεῖς, πρὸς δὲ 
τὰς ταπεινὰς καὶ λίαν εὐτελεῖς ὁμοίους. 

ΔΔειεογέναους. ' 

Διογένης Ἱκεσίου Σινωπεὺς, ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος, 
διατὶ τὸ χρυσίον χλωρὸν ἐστιν, ἔφη, ὅτε πολλοὺς ἐπι-- 
βούλους ἔχει. 

* 'O αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί κακὸν ἐν βίῳ, ἔφη, γυνὴ 
εὐειδῆς. 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν τοὺς ᾿Δναξιμένους οἰκέτας πολλὰ 
σχεύη παραφέροντας, ἤρετο, τίνος ταῦτα" τῶν δὲ εἰπόν-- 
τῶν “Ῥαξιμένους, οὐκ αἰδεῖταί φησι ταῦτα ἔχων, αὐτὸς 
ἑαυτὸν μὴ ἔχων. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί τῶν ϑηρίων χάχιστα δάκ-- 
vu, ἔφη, τῶν μὲν ἀγρίων συκοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων 
χύλαξ. 

Ὁ αὐτὸς κοινολογουμένας γυγαῖχας ϑεασάμενος ἔφη, 
ἀσπὶς παρ᾽ ἐχίδνης φάρμακον δανείζεται. 

Ὁ αὐτὸς ἐρομένου τινὸς αὐτὸν, τί νομίζεις τὸ γῆρακ; 
ἀπεκρίνατο, τοῦ ζῇν χειμῶνα. 
Ὃ αὐτὸς ἰδὼν γραῦν καλλωπιξομένην, εἶπεν, εἰ μὲν 

πρὸς τοὺς ζῶντας πετλανησαι, εἰ δὲ πρὸς τοὺς νεκροὺς 

μὴ βράδυνε. 

Ὃ αὐτὸς "3 ἡμέρας ποτὲ λύχνον ἅψας περιήει" πυν-- 
ϑανομένων δέ τινων, πρὸς τί τοῦτο, ἔλεγεν ἀνϑρωπον 
ζητεῖν. 

Ὃ αὑτὸς ἔλεγε δεινὸν, εἶ οἱ μὲν ἀϑληταὶ καὶ οἱ xi— 
Jepq )δοὶ γαστρὸς καὶ ἡδονῶν κρατοῦσιν" oí μὲν τῆς φω-- 
γῆς χάριν, oí δὲ τοῦ σώματος" σωφροσύνης δὲ ἕνεκεν 
οὐδεὶς τούτων καταφρονήσει. 

Ὃ αὐτὸς ** ἕνα τῶν ἀγεννεστέρων παϑῶν ζ ηλωτὴν 

13) Diog. Laért. VI. seg. 14) Clem. Al. Paedag. III. 5. 
M. : p. 261. 29. Laur. om. 

" 
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παιδαγωγίκῶς ἐπιπλήττων, ὑπηνίκα ἐπιπράσκδτο, ἀνδρεί-- 
ὡς σφόδρα, ἧκε, εἶπεν, ὦ μειράκιον, ἄνδρα ὄνησαι σαυ-- 
τῷ" ἀμφιβόλῳ λόγῳ τὸ πορνικὸν ἐκείνου σωφρονίξων. 

Ὃ αὐτὸς "" γενόμενος ᾿ϑήνησιν ᾿Αντισϑένει «ταρέ-- 
βαλε, τοῦ δὲ διωθουμένου διὰ τὸ μηδένα προσίεσϑαι, 
ἐξεβιάζετο τῇ προσεδρίᾳ᾽" καὶ more τὴν βακτηρίαν mgo- 
τεινομένου αὐτῷ, τὴν κεφαλὴν ὑποσχῶνν παῖε, εἶπεν, OU 
γὰρ εὑρήσεις οὕτω σκληρὸν ξύλον, ᾧ μὲ ἀπείρξεις, ἕως 

ἂν τι φαίνῃ λέγων" τοὐντεῦϑεν διήκουσεν | αὐτοῦ, καὶ Gtt 
φυγὰς ὧν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν εὐτελῆ "5 fov. DE 

Ὃ αὐτὸς "7 πατῶν στρώματα Πλάτωνος κεκληκότος 
φίλους παρὰ Διονυσίου, ἔφη, ττἀτῶ τὴν Πλάτωνος κενο-- 
σπουδίαν t πρὸς ὃν Ó Πλάτων, ὅσον, ὦ «ἰιόγενες, τοῦ 

| τύφου φαίνεις, δοκῶν μὴ τετυφῶσϑαι᾽" οἵ δὲ τὸν 4hoyt- 
vm εἰπεῖν" πατῶ τὸν Πλάτωνος τύφον" τὸν δὲ φαγαι, 
ἑτέρῳ γε τύφῳ ; Διόγενες. PE 

tO αὐτὸς 19 ἤτησε -“Πλατωνὰ σοτε ἰσχάδας δέχα" 0 

δέ κεράμινον ὅλον ἐξέπεμψεν αὐτῷ, καὶ ὃς, σύ, φησι, 
κἂν ἐρωτηϑῆς, δύο καὶ δύο πύσα ἐστὶν, εἴκοσι ἀποκρίνῃ" 
οὕτως οὔτε πρὸς τὰ αἰτούμενα δίδως, οὔτε πρὸς τὰ 

᾿ ἐρωτώμενα ἀποχρίνῃ" ἔσκωψε δὴ οὖν αὐτὸν, ὡς ἀπε- 
ραντολόγον. | 

Ὃ αὐτὸς ?? ἐρωτηϑεὶς, ποῦ τῆς “Ἑλλάδος ἐδοι ἀγα- 

ϑοὺς ἀνδρας, ἀνδρας μὲν, εἶπεν, οὐδαμοῦ, παῖδας δ᾽ ἐν 

«Ἰακεδαίμονι. 

Σπουδαιολογουμένου ποτὲ, ἐπεὶ οὐδεὶς προσῃξι, ἐπέ-- 
[lake τερετίξειν" αϑροισϑέντων δὲ ὠνείδισεν, ὡς ἐπὲ μὲν 

15) Diog. Laért. VI. seg. Cocig (0$ ὁ᾽ &Ex&lros μέδιμνον 

A1. EE ἀπέστειλεν, οὕτως, ἔφη, καὶ ὅπο- 

16) Impress. ὠτελῆ. κοίνῃ ἐρωτηϑεὶς μυρία. (Sive ex 

17) Segm. 26. oon Jacobsii emendatione, Lect. 

18) Mosc. χκαιγοποδίαν. Stob. p. 72. ἕν ἐρωτηϑεὶς uv- 

19) Segm. 26. Stob. T. 56. | o/a.) 

21. «fioykrys ἥτησέ ποτε Πλά- 20) Segin. 27. hoc et sq. con- 

τωγα .τῶν ἐκ τοῦ κήπου ἰσχάδας | Unctur. 
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Ν , 3 , J $ CN 4 ^ 
τοῖς φληνάφους αφιχνουμένων σπουδαίως, ἐπὶ δὲ τὰ 

“ , ᾿ υπουδαῖα βραδυνόντων ὀλιγώρως. 
€ 0 2.5 21 ^ x 2 , " v 1 -w 

αὑτὸς ?* τοὺς yocuporixovg ἐϑαυμαζε τὰ μὲν τοῦ 
0 d 8 * ? * ^t b δὲ ψ ὃ 2 ; ^ ᾿ 

υσσέως κακὰ αναζητοῦντας, τὰ δὲ διὰ ἀγνοοῦντας, 
χαὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῇ λύρᾳ χορδὰς 
€ , 9 ? , δὲ ?' ^ E N p. . ) 

ἀρμοττεσϑαι, αναρμοστὰ 06 ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ηϑη" κα 
Α N 2 e hj Α Lj 

τοὺς μαϑηματικοὺς ἀποβλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ 

τὴν σελήνην, τὰ δὲ ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾷν, καὶ τοὺς 
, 

ἧχτορας τὰ δίκαια μὲν ἐσπουδακέναι λέγειν, πράττειν δὲ 
^ . , t 

μηδαμῶς, καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν τὸ ἀργύριον, 
? - . Ἢ M M -᾿ ' (4! ὑπεραγαπῷν δὲ ἤγατο δὲ καὶ τῶν δουλων, οἱ λαβροφα.-- 

γυῦγτας ὁρῶντες τοὺς δεσπότας μηδὲν ἁρπάζοιεν τῶν 

ἐσθιομένων. 

Ὃ αὐτὸς ?*, ὥς φησι ἹΜένιππος, ἁλοὺς xol πωλού-- 

μένος, ἡρωτήϑη , zi οἶδε ποιεῖν" ἀπεκχρίνατο, ἀνδρῶν͵ 
ἄρχειν" xol πρὸς τὸν χήρυχα, κήρυσσε, ἔφῃ, εἴ τις ϑέλει 
δεσπύτην αὑτῷ πρίασϑαι. 

Ὁ αὐτὸς “5 ἔλεγε τῷ Ἐενιάδῃ, τῷ πριαμένῳ αὐτὸν, 
δεῖν πείϑεσθαι αὐτῷ, εἰ καὶ δοῦλος εἴη" καὶ γὰρ ἰατρὸς 

ἢ χυβερνήτης, εἶ δοῦλος εἴη, πεισϑῆναι ἂν αὐτῷ. 

Ὃ αὐτὸς ?*, ὡς Εὐὔβουλός φησιν, ἐν τῷ ἐπιγραφο-: 
μένῳ Διογένους πράσεις, οὕτως ἦγε τοὺς παῖδας τοῦ 
ξεγιάδου, μετὰ τὰ λοιπὰ μαϑήματα, ἱππεύειν, τοξεύειν, 
σφενδονᾷν, ἀκοντίζειν" ἔπειτα ἐν τῇ παλαίστρᾳ οὐκ ἐπέ. 
τρεπε τῷ παιδοτρίβῃ ἀϑλητικῶς ἄγειν, ἀλλ᾽ αὑτῷ ἐρυτ 
ϑηματος χάριν καὶ εὐεξίας" κατεῖχον. δ᾽ οἱ παῖδες mE 
ποιητῶν καὶ συγγραφέων, καὶ τῶν αὐτοῦ “Πιογένους , πᾶ-- 
σὰν τε ἔφοδον σύντομον πρὸς τὸ εὐμνημόνευτον ἐπήσκει" 
ἐν dig τε ἐδίδασκε διαχονεῖσϑαι, λιτῇ τροφῇ χρωμένους 
χαὶ ὕδωρ πίνοντας, ἐν χρῷ xovolag' ἀκαλλωπίστους τε 

?1) Recepi ex Laur. et impr.| 25) Segm. 50. Laur. ζλεξε: 
— Segm. 27. 28. νιάδῃ, ys Superscripto. 1 

22) Segm. 29. 251) Hoc et sq. recepi ex 
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εἰργάζετο καὶ ἀχίτωνας καὶ ἀνυποδήτους καὶ σιωπηλοὺς, 
? c * , 222 - ες» 9; » 5 

xal χαϑ' &avrovg βλέποντας ἕν ταῖς odoig, ἐξῆγε d αὖ-- 
^ : 2 , . c 5. LEE 3 vovg καὶ ἐπὶ κυνηγέσια" οἱ δὲ "xal αὐτοῦ Διογένους ἐπι-- 

μέλειαν ἐποιοῦντο,» καὶ πρὸς τοὺς γονέας αἰτητικῶς εἶ- 
" Ἵ ,4Ν aT) Y - o , ' 

yov. O ὃ avrog EvfgovAog παρὰ τῷ ενιαδῃ καὶ γηρα-- 

σαι αὐτὸν καὶ ϑανόντα ταφῆναι πρὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ" 
ἔνϑα καὶ πυνθανομένου τοῦ Ἐενιάδου, πῶς αὐτὸν 9e- 
ψειεν, ἔφη, ἐπὶ πρόσωπον᾽ τοῦ δ᾽ ἐρομένου, διατί, ὅτι 

,» 2 Ύ , A » , . - 
μέτ᾽ ολίγον, εἶπε, μέλλει τὰ κάτω ἀναστρέφεσϑαι᾽ τοῦτο 

δὲ, διὰ τὸ ἐπικρατεῖν ἤδη τοὺς ἸΠακεδόνας, ἢ ἐκ ταπει- 
ev « 

γῶν ὑψηλοὺς γενέσϑαι. 
ε 42." 2. ἢ , $ * 2 vi * 
Ὁ αὑτὸς εἰσάγοντος τινος αὑὐὑτον εἰς οἶχον πολυτελῆ 

χαὶ κωλύοντος πτύσαι, ἐπειδὴ ἐχρέμψατο ; elc. τὴν ὄψιν 
αὑτοῦ ἔπτυσεν, εἰπὼν, χείρονα τόπον μὴ εὑρηκέναι. οἱ 
δὲ τοῦτο «Αριστίππου φασίν, “ 

Ὁ αὐτὸς “5 φωνήσας ποτέ, ἰὼ ἄνϑρωποι , συνελϑύν-- 
τῶν καϑίκετο τῇ βακτηρίᾳ, εἰπὼν, ἀνϑρώπους ἐχάλεσα, 
οὐ καϑάρματα. 

Φησὶ Κάτων "5 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν χρειῶν, εἰπεῖν τὸν 
᾿Ἵλέξανδρον, ὡς, εἴπερ ᾿Αλέξανδρος μὴ ἐγεγόνει, ἐϑε-- 
λῆσαι ἂν Διογένης γενέσϑαι. 

ΖΔιογέλης 57 ἀναπήρους ἔλεγεν οὐ τοὺς κωφοὺς καὶ 

τυφλοὺς, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἔχοντας πεῖραν. 

'O αὐτὸς ἔλεγεν, ξαυτὸν κύνα εἶναι τῶν ἐπαινουμέ-- 
vov, ἀλλὰ μηδένα τολμᾷν τῶν ἐπαινούντων συνιέναι ἐπὶ 

, 

τὴν ϑηραν. 

Laur. et impr. — Segm. 50 — Cod. Farn. I. E. A8. ἀναπήρους 

32. et πήραν, unde in epist. crit. 
25) Segm. 32. * |p. 20. not. legendum censui: 

26) Segm. 52. ᾿ἀναπήρους et πεῖραν. Sed de pe- 

27) Hoc et sq. ex Laur. et|ra Cynicorum. cogitandum esse, 
impr. recepi. (Segm. 33.) Legi- | monuit O. Mueller in ephe- 
tur in his ἀναπείρους et πεῖ-- | merid. Goetting. a. 1851. P. 
eer. Diog. Laért. et ex δος] 1140. 

Ι 



Ὁ αὐτὸς "δ Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ 
ὑνομάξζοντος τραπεζότητα καὶ κυαϑότητα, εἶπεν, ἐγὼ, ὦ 
Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαϑον ὁρῶ, τραπεζότητα δὲ 
ἢ χυαϑότητα οὐδαμῶς" καὶ ὃς, κατὰ λόγον, ἐφη, οἷς μὲν 
γὰρ τράπεζα xal κίαϑος ϑεωρεῖται, ὀφϑαλμοὺς ἔχεις, 
ψ δὲ χκυαϑύτης “5 xol τραπεζότης βλέπεται, γοῦνὶ οὐκ 

ἔχεις. 
Ὁ αὐτὸς 39 μειράκιον ἰδὼν ἐρυϑριῶν, ϑαῤῇ jt ἔφη, 

τοιοῦτον ἐστιν ἀρετῆς τὸ χρῶμα. 
Ὁ αὐτὸς 3' πρὸς τὸν συμβουλεύοντα, τὸν ἀποδράντα 

αὐτοῦ δοῦλον ζητεῖν, γελοῖον, ἔφη, εἰ Mavrg μὲν χωρὶς 
Διογένους ζῇ, «Ἰιογένης δὲ χωρὶς Mavov οὐ δύναται. 

Ὁ αὐτὸς ^^ ὀνειδιζόμενός ποτε ἐπὶ τῷ παραχαράξαε 
τὸ yop Ope, ἔφη, ἦν ποτε χρόνος ἐχεῖνος, ὅτε ἤμην ἐγὼ 
τοιοῖτος, ὁποῖος σὺ νῦν, ὁποῖος δὲ ἐγὼ γῦν, σὺ οὐδέποτε, 

Κρατεροῦ ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀπιέναι, ἀλλὰ βού-- 
λομαι, ἔφη, ἐν .«4ϑηναις ἅλα λείχειν, ἢ παρὰ Κρατεροῦ 
τῆς πολυτελοῦς τραπέζης ἀπολαύειν. 

«Γναξιμένει τῷ ῥήτορι παχεῖ ὄντι προσελϑὼν. ἐπίδος 
καὶ ἡμῖν, ἐφη, τοῖς πτωχοῖς τῆς γαστρὸς, καὶ γὰρ αὐτὸς 
χουφισϑήσῃ 95, καὶ ἡμᾶς ὠφελήσεις. 

Διαλεγομένου ?* δὲ αὐτοῦ more τάριχος προτείνας 
προσέσπασε τοὺς ἀχροατάς" ἀγανακτοῦντος δὲ τὴν ᾿Ἄνα-- 
ξιμέγους, ἔφη, διάλεξιν, ὀβολοῦ τάριχος διαλέλυκξ. 

Θεασάμενος μειράκιον φιλοσοφοῦν, εὖ γε, εἶπεν, ὅτι, 

τοὺς τοῦ σώματος ἐραστὰς ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς κάλλος 

μετάγεις. 
Θαυμάζοντός 35 τινος τὰ ἐν Σαμοϑράκῃ ἀναϑήματα 

28) Segm. 55. 52) Deest in Mose. et in 
29) Mosc. et impr. κύαϑος. |impr. — Laur. ἐπὶ τὸ negex. 
50) Segm. 54. Laur. ἰδών Toe 55) Mosc. et impr. πονφι- 

τε μειράχιον. Idem effatum ii8- σϑείσῃ. 
dem fore verbis Catoni tribuit 
Ársenius. 54) Begm. 57. 

31) Segm. 5s. | 38) Segm. 58. 

26 

Pd 
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&pr, πολλῷ ἂν εἴη πλείω, εἰ καὶ οἱ μὴ σωϑέντες ἀνε- 
τίϑεσαν. | 

Ὁ αὐτὸς 39 ἐπανήρχετο ἐκ “ακεδαίμονος sig .43η-- 
γὰς" πρὸς οὖν τὸν πυϑόμενον ποῦ καὶ πόϑεν, ἐχ τῆς 
ἀνδρωνίτιδος, εἶπεν, πρὸς τὴν γυναικωνῖτιν. | 

᾿ Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, ví ποιῶν κύων καλεῖται, Mr, 
τοὺς μὲν μὴ διδόντας ὑλακτῶν, τοὺς δὲ πονηροὺς δά;-- 
γων, δοὺς διδόντας σαίνων. . 

᾿Αλεξάνδρου 5) ποτὲ ἐπιστάντος αὐτῷ καὶ εἰπτόντος, | 
iy) εἶμι Lo ξαγδρος, ὃ μέγας βασιλεὺς, καγὼ, gn 

Διογένης ὁ χύω». 

"ouv 38 ἐγ ἀγορᾷ oL περιεστῶτες. συνεχῶς ἐλε-- 

γον, χυων᾽ ὃ δὲ ὑμεῖς, εἶπεν, ἐστὲ κύνες, οἵ μὲ ἀρεστῶν.-- - 

τὰ περιεστηχᾶτε. 
εἰ ἙἘρωτηϑεὶς 39, πόϑεν εἴη, κοσμοπολίτης, size. 

Πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα, ὡς εἰς τύπους ἀκαϑάρτους 
εἰσήει, καὶ γὰρ ὃ ἥλιος πρὸς τοὺς ἀποπάτους, ἀλλ᾽ οὐ 
μιαίνεται. 

- Ὁ αὐτὸς ̂ 9 ἰδὼν εὐπρεπῆ γεανίσχον ἀπρεπῶς 1}α- 
λοῦντα, οὐχ αἰσχύνου, ἔφῃ, ἐξ ἐλεφαντίνου χολεοῦ μολυ-- 

βδίνην ἕλκων μάχαιραν. 
΄ 4 , ' Ὀνειδιζόμενος" ^*, ὅτι. παρὰ ᾿Αντιπάτρον τριβώνιον 

»"^ v ^ f M D ^ 

ἔλαβεν, ov τι ἀποβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα. 
Ἐρωτηϑεὶς, διατί ἀνδράποδα enira, Ott, φησὶ, τοὺς 

πόδας ἀνδρῶν εἶχον, τὴν δὲ Ψυχὴν, ὅποῖαν σὺ ὁ ἐξε-- 
τάζων. 

Ὀνειδιξόμε δγος " ὅτῳ αὐτὰς αἰτεῖ, Πλάτωνος μὴ 
αἰτοῦντος, κακεῖνος, εἶπεν, αἰτεῖ, ἀλλ᾽ 

᾿“ἄγχι σχὼν 43 κεφαλὴν, ἵνα μὴ πευϑοίαϑ'᾽ οἱ ἄλλοι. 

567 Segm. 59. 40) Segm. 65. Hoc et sqq. 

57) Segm. 60. apophth. Laur. om. 
Segm. 

38) Segm. 61. Impr. dpi 41) Seem. e. 
στῶντι. - 45) Codd. et impress. ἐγχ᾽ 

59) Segm. 65. ἴσχων. 



Ὁ αὐτὸς ὁρωτηϑεὶς, εἰ xoxüg ὃ ϑάνατος, πῶς, εἶπε, 
χαχῦς, οὗ παρόντος οὐκ αἰσϑανόμεϑα. , 

Πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐπιστάντα καὶ εἰπόντα, ou φοβῇ 

pé, τί γὰρ, εἶπεν, ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν; τοῦ δ᾽ εἰπόγτος 
ὠαϑὸν, τίς οὖν, εἶπε, τὸ ἀγαϑὸν φοβεῖται; 

Ὁ αὐτὸς εἶπε, τὴν παιδείαν τοῖς μὲν γέοις: σωφροσί-- 
y», τοῖς δὲ πρεσβυτέροις παραμυϑίαν, τοῖς δὲ πένησι 
πλοῦτον, τοῖς δὲ πλουσίοις κόρμον. εἶναι. 

Πρὸς Διδύμωνα 44 χὴν μοιχόν; ἰατρεύυοντὰ ποτε X0— 
gre ὀφθαλμὸν, ὅρα, φησὶ, μὴ τὸν ὑφϑαλμὸν᾽ κῆς παρ-- 
Jévov ϑεραπεύων τὴν κόρην φϑείρῃ. . ᾿ 

Χειρουργῶν ^5 qe ἐν τῷ' μέσῳ συνδχὲς, 838 à; &e- 
y, καὶ τὴν κοιλίαν παρατριψάμενον ̓  τοῦ᾽ μοῦ 'σταῦ-- 
σασϑαι. 

ἘὉῸ αὐτὸς ̓ ἀποτρεβόμενος τὸ αἰδοῖον ἐν τῷ φανερῷ, 
ἔλεγε πρὸς τοὺς παρόντας, εἴτε καὶ τὸν λιμὸν οὕτως 

ἀπυτρέψασϑαι τῆς γαστρὸς ἠδυνάμην. ——C 1 

* Ὁ αὐτὸς παιδὸς ὀψοφαγοῦντος τῷ παδαγωγῷ 
χύνδυλον ἔδωκεν, ὀρϑῶς οὐ τοῦ μὴ μανθάνοντος ἀλλὰ 

τοῦ μὴ διδάξαντος τὸ ἁμάρτημα ποιῆσας. ^ - 
* Διογένης ἀκούσας Σοφοκλέους περὶ ἱμυστηρέων, ὡς 

Τροιόλβιοι κεῖνοι, δὲ τάδε δερχϑέντες τέλη" c 
MoAwo' ἐν “Αιδου, τοῖςδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ ́ 
Ζῇν ἐστι, τοῖς δ᾽ ἄλλοισι πάντα ἐκεύπως κακά" 

τί λέγεις, € ἔφη; κρείττονα μοῖραν ἑ ἕξει Πατακίων 9 XE 

της, ἢ Ἐπαμινώνδας, i ὅτι μεμύηται. ὁ. 

Ὁ αὐτὸς “5 εὐγενείας καὶ ϑόξας καὶ τοιαῦτά πάντα 
διέπαιξε᾿ προχοσμήματα χακίας εἶναι λέγων" μόχην. δὲ 

ὐρϑὴν πολιτείαν εἶναι τὴν ἐν “7 κόσμῳ ἔλεγε δὲ καὶ κοι-- 

vag εἶναι δεῖν τὰς γυναῖκας, γάμον μηδὲ ὀναμάζων, ἀλλὰ 

44) Segm. 68. 46) Segm. 72. Laur. pro ὃ 
A3) Abest a Mosc. et ab|a/roc habet “ιογέγης. 

impr. 47) inpr. ἐν τῷ χόσμῳ. 

o6 * 



— 904 — 

τὸν πείσαντα τῇ πεισάσῃ συνεῖναι, xotvovg δὲ διὰ τοῦτο 
«al τοὺς υἱέας. | 

Ὁ αὐτὸς 48 πλέων εἰς “ἴγιναν xol πειραταῖς ἁλοὺς, 
εὖν ἦρχε Σχίρπαλος ^9, εἰς Κρήτην ἀπαχϑεὶς ἐπιτεράσχετο,. 

“ / 2 “- $5 - » e 3 ' 

καὶ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος, τί οἶδε ποιεῖν, ἔφη ἀνϑρω-- 
' w e. € 1 n J & , ^ ? 

πῶὼν ἄρχειν" Ore καὶ δείξας τινὰ Κορίνϑιον εὐπαρυζφον, 

σὸν Ἐενιαδην, ἐφη, "τούτῳ μὲ πώλει" οὗτος δεσπότου 
χρήζει. Ὠνεῖταε δὴ αὐτὸν ᾿Ξενιάδης καὶ ἀπαγαγὼν εἰς 
Κόρινϑον ἐπέστησε τοῖς ἑαυτοῦ παιδίοις, καὶ πᾶσαν εγέ--᾿ 

4 »,»ν»Ῥ, € er 4 $5 , »- 
χείρισε τὴν οἰκίαν" 0 δὲ οὕτω πρὸς αὑτὸν ἐν πᾶσι διε-- 
τέϑη 59, ὥστε ἐκεῖνος περιϊῶν, ἀγαϑὸς, ἔλεγε, δαίμων εἰς 
τὴν οἰκίαν nov εἰσελήλυϑε. Φησὶ δὲ Κλεομένης ἐν τῷ 
ἐπιγραφομένῳ παιδαγωγικῷ, τοὺς γνωρίμους λυτρώσασϑαι 

*? 5^ - e M ἢ 1} 2 ^ 3 “Ὁ . γδιΑ N 
αὐτὸν ϑελῆσαι" τῶν δὲ εὐηϑεις αὐτοὺς εἰπεῖν" ουδὲ yaQ 

* , - 4 

τοὺς λέοντας δουλους εἶναι τῶν τρεφόντων, ἀλλὰ τοὺς 
, " » ' ! M 4 » . φρέφοντας τῶν λεόντων, δούλου γὰρ τὸ φοβεῖσϑαι, va δὲ 

ϑηρία φοβερὰ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι. 
Ὁ αὐτὸς δ' εἶπε, οἱ μὲν xvveg τοὺς ἐχϑροὺς δακ-- 

ψουσιν, ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους, ἵνα σώσω. 
ε 3 '. $2 * ^ É f , 3 * Ὁ αὐτὸς ?* πρὸς vovg ξίποντας, γέρων εἰ xai Àot- 

δὴ ud , Ml ^ / πὸν ἄνες, τί δὲ, ign, εἰ δολιχὸν ἔτρεχον, πρὸς τῷ sí— 
λει 53 ἔδει ue ἁγιέναι, καὶ μὴ μᾶλλον ἐπιτεῖναι. 

[4 ?, € * 

Ὁ αὐτὸς 5* Δημοσθένην ποτὲ τὸν ῥήτορα ἐν πανδο-- 
2 ^ ? ^ - χείῳ ἀριστῶντα κατέλαβε" τοῦ δὲ ὑποχωροῦντος, τοσούτῳ 

“ » Y . 2 ^ , μάλλον sqm, ἐσὴ ἔν τῷ πανδοχείῳ. 
ε ? 8 ^ O αὐτὸς 55 τῷ πριαμένῳ αὐτὸν Ἐενιάδη ἔλεγεν, ae, 

, ^e J 

ὅπως τὸ προςταττόμενον ποιήσῃς" τοῦ δὲ εἰπόντος, evo 
ποταμῶν χωροῦσι ἡτηγαὶ,. εἰ δὲ ἰατρὸν, ἔφη, ἐπρίω νοσῶν, 

48) Segm. 71... | 1 54) Stob. T. 15. 27. Laur. on 
49) Codd. et impr. K/ore-| 52) Segm. 534. 

ζω. 53) Impr. πρὸς τὸ τέλος. 
30) Apud Diog. Laért. legi-| 51) Segm. 51. 

lur? οὕτω; αὐτὴν ἐν nuo. διε- 53) Recepi ex Laur. et unpr. 
TiíJ6t, — Segm. 56. 
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0x ἂν αὐτῷ ἐπείϑου, ἀλλ᾽ εἶπες ἂν, ὡς ἄνω ποταμῶν 
Ἰωροῦσι πηγαί. 
Ὃ αὐτὸς 55 σαπέρδην δοὺς τῷ βουλομένῳ, παρ᾽ αὖὐ-- 

τῷ φιλοσοφεῖν, ἐποίησεν αὐτὸν οἱ ἀχολουϑεῖν" ὡς δ᾽ vm 
aid oU δίψας ἀπῆλϑε , uera χρόνον ὑπαντήσας ἀὐτῷ καὶ 
γελάσας, ἔφη, τὴν σὴν καὶ ἐμὴν φιλίαν σαπέρδης διέ-- 

λυσεν. 
» 4 et , r . 9 '! 9 - 7 

Διοκλῆς δὲ ovrog ἀναγραφει" εἴποντος αὐτῷ τινος, 

ἐπίταττε ἡμῖν, Διόγενες, ἀπαγαγὼν αὐτὸν, ἡμιοβύλου τυ-- 
ρὸν ἐδέδου φέρειν" ἀρνησαμένου δὲ, τὴν σὴν, iq", καὶ 
), Ἀ c ! r - 

ἐμὴν, φιλίαν ἡμιοβολου τυρίον διαλέλυχεν. - TE 
Ὅ * 57 , , δί ^ A 

αυτὸς ϑεασαμξνος ποτὲ TUGLOLOV, ταῖς χερσὶ 
- 2: / 2€ Pom , * , 3  Ν , mivov, ἐξέῤῥεψε τῆς mpeg τὴν κοτυλην, timo», παιδίον 

, * . 35$ ἢ hi 4 * , € 

ue γνενίχηκεν εὐτελείᾳ" ἐξέβαλε δὲ καὶ τὸ τρυβλίον ὁμρί.- 
ως, παιδίον ϑεασάμενος, ἐπειδὴ κατέαξε τὸ σκεῦος; τῷ 
χοίλῳ τοῦ ψωμίου τὴν φακῆν ὑποδεχόμενον. Qtr 

Ζιογένης 99 συνελογίζετο xol οὕτως" τῶν Sed» ἐστι 

τὰ πάντα, φίλοι δὲ οἱ σοφοὶ τοῖς ϑεοῖς, xowa dà τὰ 
τῶν φίλων, πάντα ἄρα ἐστὶ τῶν σοφῶν. 

Ὃ αὐτὸς 59 Πλάτωνος ὁρισαμένου," ἀνϑρωπός ἔστι 
ζῶον δίπουν, ἄπτερον, καὶ εὐδοκιμοῦντος, τίλας ἀλε-- 
χιρυῦνα, ἐπήνεγκεν αὐτοῦ εἰς τὴν σχολὴν, καὶ εἶπεν, ov— 
τὸς ἔστιν ὁ Πλάτωνος ἀνϑρωπος" ὅϑεν τῷ ὅρῳ προσε-- 
τέϑη τὸ πλατυωνυχον. 

Ὃ αὐτὸς 59 πρὸς τὸν πυϑόμενον, ποίαν ὥραν δεῖ 
αριστᾷν, εἶ μὲν πλούσιος, εἶπεν, ὅταν ϑέλῃ, εἰ δὲ πένης, 
ὅταν ἔχῃ. 

56) Segm. 56. καὶ χρησεμωτέρους τὰς χεῖρας φή- 
57) Segm. 57. Idem legitur | σας ἑαυτὸν εἰληφέναι παρὰ τῆς 

inter apophth. Cod. Vat. CLI. φύσεως. 

Διογένης ϑεασάμενος μειράκιον, 58) Segm. 57. Laur. ó αὐτὸς 
ὀρυόμενον χερσὶ κοέλαις ἀπὸ τοῦ | συνολ. 
λαραρέοντος ὕδατος καὶ πῖνον, 
ἐπέξῥιψεν αὐτίχα xat τὴν ἐξ ἧς 59) Segm. 40. 
εἶῳϑει πίνειν, κύλιχα, βελτίους 60) Segm. 40. 
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ἩἩλιουμένῳ 9* ποτὲ ᾿Δλέξανδρος ἐπιστὰς φησιν, d- 
! ( e 

τησὺν ue, ὁ ϑέλεις, xoi ὃς, ἀποσκύτησόν μου φησίν. 
Eo αὐτὸς oa πρὸς τὸν λέγοντα msg τῶν μετεώρων, 

«τοσταῖος, ἔφη, πάρει ἀπ᾽ οὐρανοῦ; 

Ὃ αὐτὸς 53 εὐνούχου πονηροῦ ΟΣ ἐπιγράψαντος ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν, μηδὲν εἰσίτω καχρν, ὁ οὖν. κύριος, ἔφη, Ug 

οἰκίας ποῦ εἰσελεύσεται; 

Ὃ αὐτὸς 55 πρὸς τοὺς ἑρπύσαντας ἐπὶ τὴν τράπε- 
Da» μῦς, ἰδού, φησι, καὶ Διογένης παρασίτους τρέφει. 

Ὃ αὐτὸς 99 Ὀλυμπιάσι τοῦ κήρυκος ἀνδιπτόντος, νι- 
κᾷ Διώξ ξιππος ἄνδρας" οὗτος δὴ, ἔφη, “νδράποδα, ens | 
4.2 

à' ἐγω. 

Ἤγαπᾶτο δὲ καὶ πρὸς "malo, μειρακίου γὰρ vor 
ni99» αὐτῷ συντρίψαντος ; τῷ μὲν πληγὰς ἐδωχαν, ἐκχεί-- 
νῷ δὲ ὥλλον παρέσχον. 

Ὃ αὐτὸς 57, ὡς φησι Διονύσιος ὃ Σεωϊκὸς, μετὰ τὴν 

Χαιρώνειαν 99. συλληφϑεὶς ἀπήχϑη πρὸς Φίλιππον, xd 
ἐρωτηϑεὶς, τίς εἴη, ἀπεκρίϑη, κατάσκοπος τῆς σῆς ἀπλη- 

| στίας, ὅϑεν ϑαυμασϑεὶς ἀφείϑη, 

Ὃ αὐτὸς 59 ᾿Δλεξανδρου ποτὲ πέμψαντος ἐπιστολὴν 
πρὸς ᾿Αντίπατρον εἰς ᾿Αϑήνας διὰ τινος ᾿4ϑλία παρὼν 

61) Segm. 58. τινὰς δρᾷν ὕπ᾽ αὐτῷ oia τρυ- 
62) Segm. 59. φῶντι λιχνευομέγους καὶ dytigo- 

65) Segm. 59. Clem. Strom. | uévov;, καὶ τῆς εὐδαιμονίας συνα- 
VII. p. 845. 49. ἀστείως ΄ πάνυ | πολαύοντας. 
ó Zhoyévns , ἐπὶ οἰκίᾳ μοχϑηροῦ 66) Segm. 43. 
TiyO; EUQUY ἐπιγεγραμμένον, O - 

᾿Καλλίνικος “Ἡρακλῆς ἐνθάδε xa- 67) Segm. 45. 
τοικεῖ, μηδὲν εἰσίτω χακὸν .etc. 68) Meca τὴν Χαιρώνειαν ῬΓῸ 

Cfr. segm. 50. μετὰ τὴν ἔν Xaievtíg μάχην. 

64) Laur. μοχϑηροῦ. Cfr. de hac brachylogià epi- 

65) Segm. 40. Cfr. Eustath. | Stolam nostram crit. p. 26. Codd. 
Opusc. p. 515. 1. 50. Διογένης | δ᾽ impr. praebent Xegulveiay el 

μὲν οὖν εὐτυχῶς ἔχειν ἐδόκει, in fine ἀφήϑη. 
uvas δρῶν (xaxov τιϑασσὸν) τὴν 69) Hoc et duo sqq. ex Laur. 

τράπεζαν ὑποτρέχοντας. μκει) et impr. recepi. ---  Segm. 11: 

| ydo περεσίτους (scr. παρασίε. ) 45. 
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ip; ᾿48λίας map ἀϑλίου — δι᾽ ἀϑλίου — πρὸς à— 
ϑλιον. | 

[4 ἽΝ * M € 4 ^t 9 € Li ,/ 

O αὐτὸς πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ οἰκέτου ὑποδουμενον ov— 

au, εἰπεῖν, μακάριος εἶ, Gv μή σὲ καὶ ἀπομύξῃ" τοῦτο δ᾽ 
ἔσται got, πηρωϑένει τὰς χεῖρας. 

Ὅ αὐτὸς ϑεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνήμονας τῶν 

ταμίων τινα, φιάλην ὑφηρημένον, ἄγοντας, ἔφη, οἱ μεγά-- 
λοι κλέπται τὸν μικρὸν ἄγουσιν.. 

Ὃ αὐτὸς 70 ϑεασάμενός ποτε μειράκιον λίϑους βάλ.-- 

loy ἐπὶ σταυρὸν, εὖ ye, εἶπε, rev ξῃ γὰρ τοῦ σκοποῦ. 
Πρὸς τὰ περιστάντα μειράκια καὶ εἰπόντα, βλέπω-- 

μὲν, μὴ δάκῃ ἡμᾶς, ϑαῤβῥεῖτε, ἔφη, παιδία, κύων τευτλία 

οὐχ ἐσϑέει. 

Διογένει ?*. ἐν δείπνῳ προσεῤῥίπτουν τινὲς ὀστάρια, 
ὡς κυνὶ, καὶ ὅς ἀπαλλαττόμενος προσούρησεν αὐτοῖς ^" ὡς 
χύων. 

ε 95 * 53 * , 470 ^ , sy 

O αὐτὸς " τὸν πλουσιον καὶ ἁἀμαϑῇ πρόβατον εἶναι 

χρυσύμαλλον ἔλεγεν. . 
Ἡγησίου 74 ,παρακαλοῦντος χφῆσαί τι αὐτῷ τῶν συγ-- 

γραμμάτων, μάταιος, ἔφη, τυγχάνεις, ὦ Ἡγησία, ὃς 
2 , 4 Ἀ - 2 € v *? s * * ^ »! 
ἰσχαδας μὲν γραπτας ovy αἱρῇ, αλλὰ vag αληϑινας, ἀσκη-- 
σιν δὲ παριδὼν τὴν ἀληϑινὴν ἐπὶ τὴν γεγραμμένην ὁρμᾷς. 

Πρὸς 15 τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ τὴν φυγὴν, ἀλλὰ τού-- 

TOV ἕνεκεν, εἶπεν, ὦ κακόδαιμον ἐφιλοσόφησα. 

Ἰδών ποτε Ὀλυμπιονίχην πρόβατα γέμοντα, ταχέως 
εἶ y , , 9 5 - 5 , 2 Y LM εἶπεν, ὦ βέλτιστε, μετέβης ἀπὸ τῶν Ολυμπίων ἐπὶ τὰ 

Νέμεα, 
» 76 Ηιτει ?9 ποτε ἀνδριάντα, ἐρωτηϑεὶς δὲ, διὰ τί τοῦτὸ 

ποιεῖ, μελετῶ, εἶπεν, ἀποτυγχάνει». 

70) Segm. A45. continetur| 74) Impr. ἩἩγησηβούλου. Laur. 
hoc Vo E Ἡγησίον. 

71) Segm. A6. 

72) Cod. et impr. αὐτούς. 75) Laur. et impr.: προς τῷ 

75) Hoc et sq. ex Laur. et [τὸν ὅν. 
impr. recepi. ἢ 76) Segm. 49. 
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«Δἰτών "" τινα, καὶ γὰρ τοῦτο πρῶτον ἐποίησε διὰ 
b ? , » ? δ Ὑ [ * * LY 

τὴν ἀπορίαν, ἔφη, εἰ μὲν xal ἀλλῳ δέδωκας, δὸς xcpoi, 

εἰ δὲ μηδενὶ, ἀπ΄ ἐμοῦ ἄρξαι. 
“Τὴ 38 À l 34 , À , " 

ἣν φιλαργυρίαν εἰπε μητρόπολιν πάντων τῶν 
κακῶν. 

Τοὺς 19 ἄνδρας ᾿ἀγαϑοὺς εἰχόνας ϑεῶν εἶναι. 

Τὸν ἔρωτα σχολαζόντων ἀσχολίαν. 
Ἰὸ , 8o “ 3 , 9 M , , y 

ων “5 γυναίκα ἕν φορείῳ, ov κατὰ τὸ ϑηρίον, &qr, 

7) γαλεάγθα. 

Ἰδὼν ** 'ποτε γυναῖκας em ἐλαίας ἀπηγχονισμένας ὃ, & 
&t9e γὰρ, ἔφη, πάντα τὰ δένδρα τοιοῦτον xag ἤνεγχεν, 

Ὃ αὐτὸς 83 ἐρωτηϑεὶς, τί ἡ γῇ βαρύτερον βαστάζει, 
ἔφη, ἄνϑρωπον ἀπαίδευτον. 

Ὃ αὐτὸς 84 ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος, διὰ τίνα αἰτίαν 
ἀνϑρωποι τοῖς μὲν προσαιτοῦσι διδόασι, τοῖς δὲ φιλο-- 

e 3 ' 5 . 0€ 3 * E 
σοφοῦσιν OU πανυ τι, εἰπεν" ὅτε χωλοὶ μὲν καὶ τυφλοὶ 

ἔσως ἐλπίζουσι γενέσϑαι, φιλόσοφοι δὲ ov. 

Ὃ αὐτὸς λοιδορούμενος ὑπό τινος φαλακροῦ, ir, 
σὲ μὲν οὐχ ὑβρίζω, τὰς δὲ τρίχας σοῦ ἐπαινῶ, ὅτι κα-- 
κὸν κρανίον ἐξέφυγον. 

Ὃ αὐτὸς προδότου τινὸς κακῶς αὐτὸν λέγοντος, ἔφη, 
χαίρω ἐχϑρός σου γενόμενος, σὺ γὰρ ov τοὺς ἐχϑροὺς, 
ἀλλὰ τοὺς φίλους κακῶς ποιεῖς. 

Ὃ αὐτὸς 85 τὴν πενίαν αὐτοδίδακτον ἔφη εἶναι ἐπι-- 
κούρημα πρὸς φιλοσοφίαν, ἃ γὰρ ἐκείνην πείϑειν τοῖς 
λόγοις πειρᾶσϑαι, ταῦτ᾽ ἐν ἔργοις τὴν πενίαν ἀναγκάζειν. 

Ὃ αὐτὸς ὀνειδίσαντος αὐτῷ τινος πενίαν, ἔφη, διὰ 
μὲν πενίαν οὐδένα πώποτε στρεβλούμενον εἶδον, διὰ δὲ 
κακίαν πολλοῖς. 

77) Ex Laur. et impr. recepi. 82) Impr. ἀπηγχονὴ μένας. 
78) Segm. 50. 85) Hoc et duo sqq. ex Laur. 
79) Segm. 51. et impr. recepi. 
80) Ex Laur. et impr. re- 84) Segm. 56. 

cepi. 85) Hoc et sq. ex Laur. € 
81) Segm. 53. impr. recepi. 

1 
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Ὁ αὐτὸς *^ εἰπόντος τινὸς, χαλεπόν ἐστι τὸ ζῇν, οὐκ, 
εἶπεν, ἀλλὰ τὸ κακῶς ζῇν. | 

Ὁ αὐτὸς *' ἄσωτον ἤτεε μνᾶν, τρῦ δὲ εἰπόντος, διατί 
τοὺς ἄλλους τριόβολα, ἐμὲ δὲ μνᾶν ζητεῖς, ἔφη, παρὰ 

μὲν τῶν ἄλλων ἐλπίζω πάλιν, παρὰ σοῦ δὲ οὐκέτι. 
Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, ποῖα εἴη ϑηρία χαλεπώτερα, 

εἶπεν, ἐν μὲν τοῖς ὄρεσιν ἄρκτοι χαὶ λέοντες, ἐν δὲ ταῖς 

πόλεσι τελῶναι καὶ συκοφάνται. 
Ὁ αὐτὸς 88 ἔλεγε, μήτε ἐν πόλει πλουσίᾳ, μήτε ἐν 

οἰκίᾳ ἀρετὴν οἰκεῖν δυνασϑαι. 
Ὁ avrog *9 εἶπε τὸν πλοῦτον 39 τύχες ἔμετον εἶναι. 

'O αὐτὸς ?* ἰδὼν μειράκιον ἐχστατικὸν καὶ παρα-- 
φρονοῦν, νεανίσκε, ἔφη, ὁ πατήρ 08 μεϑύων ἔσπειρε. 

ὋὉ αὐτὸς ὀδυρομένου τινος, ἐπειδὴ ἐπὶ ξένης ἐμελλε 
τελευτᾷν,, εἶπε, τί ὀδύνῃ, ὦ μάταιε, πανταχόϑεν γὰρ 
ὑδὸς ἢ αὐτὴ εἰς “Διδου. 

Ὃ αὐτὸς τῶν ἀγϑρώπων ἐνίους ἐφη τὰ δέοντα λέ-- 

yorag ἑαυτῶν οὐχ ἀχούειν, ὥσπερ καὶ τὰς λύρας χαλὸν. 

φϑεγγομένας ovx αἐσϑάνεασϑαι. 

Ὃ αὐτὸς τὰς εὐμόρφους τῶν ἑταιρῶν βασιλίσσας 
ἔχαλει, πολλοὺς γὰρ πραττεέν, ἃ ὧν προστάττωσιν. 

Ὃ αὐτὸς 9^ ᾿Φιτικοῦ τινος ἐγκαλοῦντος αὐτῷ, διατί 
“Ἰαχεδαιμονέους μᾶλλον ἐπαινῶν παρ᾽ ἐκείναις οὐ διατρέ-- 
βει" οὐδὲ γὰρ ἰατρὸς, εἶπεν, ὑγείας ὧν ποιητικὸς, ἐν τοῖς 
ὑγιαίνουσι τὴν διατριβὴν ποιεῖται. | 

'O αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἂν τίς πολιτεύηταε ἐπὶ 
ἐξουσίᾳ, ἔφη, καϑάπερ ἐν 955 πυρί μήτε λίαν ἐγγὺς εἶναι, 
ἵνα μὴ κατακαῇ, μήτε πόῤδῥω, ἵνα μὴ ῥεγώσῃ- 

86) Segm. 55. Stob. T. 1214. 90) Laur. πλούσιον. 
26. .. 91) Hoc et duo aqq. ex Laur. 

87) Hoc et sq. ex Laur. οἴ [οἵ impr. recepi. Sumtum ex 
impr. recepi. Plut..de educ. c. 3. 

88) Stob. T. 95. 55. 92) Recepi ex Laur. et impr. 

89) Stob. T. 63. 1$. 95) ^E» Codd. om. . 
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* Ἐν συμποσίῳ πολλοῦ αὐτῷ οἴνου διδομένου, voi- 
τον ἐξέχεεν" ἐπεὶ δέ τινες αὐτὸν ἐμέμφοντο, ἐὰν γὰρ αὐ- 
τὸν, ἔφη, ἐχπίω, οὐ μόνον αὐτὸς ἀπόλλυται, ἀλλὰ καμὲ 

προσαπόλλυσιν. 

Ἔλεγεν ὃ Διογένης 9*, ὅτι, ἂν μὲν κύνες αὐτὸν σπα- 
ράξωσιν, Ὑρκανία ἔσται 7 ταφὴ * ἂν δὲ γύπες, ἁπτέον" 
ἂν δὲ μηδεὶς προσέλϑῃ, ὃ χρόνος καλλίων τῇ ταφῇ διὰ 
τῶν πολυτελεστάτων, ἡλίου καὶ ὄμβρου. 

94) Laur. et impr. ó αὐτὸς 
ἔλεγεν.  Áddimus alia quaedam 
Diogenis apophthegmata ex Cod. 
Vat. CLÍ. ehoyéris ἔφασκεν, ἥ-- 
δονὴν ἀληϑινὴν εἶναι τὸ τὴν ψυ- 
χὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἱλαρότητι ἔχειν᾽ 
ἄνευ δὲ τοὐύτον᾽ οὐδὲ τὰ Méídov 
οὐδὲ τὰ Κροίσου χρήματα ὠφέ- 
λιμα εἶναι ἐὰν δέ τις ὑπὲρ με- 
γάλου ἢ ὑπὲρ uoo λυπῆται, 
οὐκ εὐδαίμων ἀλλὰ κακοδαίμων 
ἐστίν. — ehoyéyns ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ 

:Αριστίππου, τί αὐτῷ περιεγένετο 
ὃκ φιλοσοφίας, εἶπε, τὸ πλου-- 
zeiv, μηδὲ ὁβολὸν ἔχοντι. — 
Διογένης πρὸς τὸν λοιδορούμενον 
αὐτῷ, dAÀ' οὔτ᾽ ἐμοὶ, ἔφη, πι-- 
στεύαει τις, εὐφημοῦντέ σε, οὔτε 
co: ἐμὲ βλασφὴ μοῦντι. --- In Cod. 
Vat. DUCXI. Fol. 82. b. con- 
tmentur: 

«4ióyos «dioyévovs πρὸς 

τὸν βασιλέα ᾿4λέξανδρον. 
Οὐχ οἶσϑα, ὅτι. διττή ἔστι 

παιδεία, ἢ μὲν τις δαιμόνιος, ἢ 
δὲ ἀνθρωπένη᾽ ἡ μὲν οὖν ϑεία 
μδγάλη καὶ ἰσχυρὰ καὶ ῥᾳδία, 5 
δὲ ἀνϑρωπείνη μικρὰ καὶ ἀσϑε- 
yug, καὶ πολλοὺς ἔχουσα κιγδύ- 
vovg xal ἀπάτην οὖκ ὀλίγην. Ὅ- 
pec δὲ ἀναγχαία προσγενέσϑαι 
ἐκείνη, εἰ ὀρϑὺῶς γίγνοιτο, χαὶ 

χαχοῦσιν οἱ πολλοὶ ταύτην μὲν 
"παιδείαν, χκαϑάπερ, alpes παιδία, 
(Cod. παιδεία) καὶ νομίζουσι 

τὸν πλεῖστα γράμματα εἰδότα 
Περσικά τὸ καὶ Ἑλληνικὰ, καὶ τὰ 
“Σύρων καὶ τῶν ΦΡοινίκων καὶ 
πλείστοις ἐντυγχάνοντα βιβλίοις, 
τοῦτον σοφώτατον καὶ μαλιστα 
πεπαιδευμένον. Πάλιν δὲ, ὅταν 
ἐντύχωσιε τῶν τοιούτων τισὶ μο- 
χϑηροῖς καὶ δειλοῖς καὶ φιλαρ- 
yóoois , ' ὀλέγου ἄξιόν φασι τὸ 
πρᾶγμα καὶ TOY. ἄνϑρωπον᾽ τὴν 
δὲ ἑτέραν ἐνίοτε μὲν παιδείαν, 
ἐνίοτε δὲ ἀνδρίαν καὶ μεγαλο- 
φροσύνην᾽ καὶ οὕτω δὴ δίχα παι- 
δείας ἐκάλουν οἵ πρότερον, τοὺς 
δὲ τῆς ἀγαϑῆς παιδείας ἐπιτυγχά- 
γοντας καὶ τοὺς τὰς ψυχὰς ἀν- 
δρείους πεπαιδευμένους, ὡς Ἥρα- 
κλέα ἐχεῖνον. Οὐκοῦν ὅστις ἂν 
ἐκείνην τὴν παιδείαν ἔχῃ καλῶς 
πεφυκὼς, ῥαδίως καὶ ταύτης 1^ 
γεται μέτοχος, ὀλίγα ἀχούσας, 

καὶ ὀλιγάκις αὐτὰ τὰ μέγιστα χαὺ 

κυριώτατα, καὶ μεμύηται καὶ φυ- 
Adrres ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶ; 
ἄν αὐτὸν ἔτει τούτων ἀφέλοιτο 
οὔτε καιρὸς, οὔτε ἄνθρωπος, ov- 
τε σοφιστής ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄν πυρί 

4 - 341? 
τις ἐγκαῦσαι βουλόμενος" alis 
κἂν ἐμπρήσῃ τις τὸν ὄνϑρωπον, 

ὥσπερ τὸν Ἡρακλέα φασὶν αὐτὸν 
ἐμπρῆσαι, μένειν αὐτῷ τὰ δὸ- 
γματα ἐν τῇ ψυχῇ, καϑόπερ, οἷ- 
Mon, TOY "ατακαιο uéyav vexpur 
τοὺς ὀδόντας. φασὶ διαμένειν, τοῦ 
ἄλλου σώματος δαπανηϑέντος ὑπὸ 
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Τίς ἡ αἰτία τοῦ τὸν κόσμον ἐγκλιϑῆναι ", 

Διογένης, ΑΙναξαγόρας μετὰ τὸ συστῆναι τὸν κόσμον 
χαὶ τὰ ζῶα ἐκ τῆς γῆς ἐξαγαγεῖν, ἐγκλιϑῆναί πως τὸν 
χύσμον ἐκ τοῦ αὐτομάτου εἰς τὸ μεσημβρινὸν αὐτοῦ ué—. 
Qoo, ἔσως ὑπὸ προνοίας, ἵνα τὰ μὲν ἀοίκητα γένηται, τὰ 
δὲ οἰκητὰ μέρη τοῦ κόσμου, κατὰ ἐκπύρωσιν καὶ εὐκρα-- 
σίαν καὶ ψυξιν. Ἐμπεδοκλῆς τοῦ ἀέρος εἴξᾳντος τῇ τοῦ 
ἡλίου ὁρμῇ ἐπικλεϑῆναι τὰς ἄρκτους, καὶ τὰ βόρεια ὑψω-- 

ϑῆναι, τὰ δὲ γότια ταπεινωθῆναι, καϑὰ καὶ τὸν ὅλον 
χύσμον. 

Διοκλέους. τ᾽ . 

Διοκλῆς, ὃ τοῖς Συρακουσίοις τοὺς νόμους γράψας, 

πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο ἔγραψεν, xv τὶς ὅπλον 
ἔχων εἰς τὴν ἀγορὰν παραγένηται, ϑάνατον εἶναι πρόστι-- 
HOY, οὔτε ἀγνοίᾳ δοὺς, οὔτε ἄλλῃ τινὶ “τεριστάσει συγ-- 
γνώμην" προσαγγελϑέντων δὲ πολεμίων ἐπὶ τῆς χώρας 
ἐξεπορεύετο ξίφος ἔχων" αἰφνιδίου δὲ στάσεως καὶ ταρα-- 
χῆς κατὰ τὴν ἀγορὰν γενομένης, ἀγνοήσας μετὰ τοῦ ξί-- 
φους παρῇν εἰς τὴν ἀγοραν᾽ τῶν δὲ ἰδιωτῶν τινος κατα-- 

Ν 
τοῦ πυρὸς, οὗ γὰρ μαϑεῖν, ἀλλ᾽ 
ὑπομνησϑῆναι δεῖταε μόνον. Ἔ- 
πειτὰα εὐθὺς οἷδέ τὸ καὶ ἐγνώ- 
βισεν, ὡς ἄν ἐξ ἀρχῆς τὰ δό- 
ματα ἔχων ταῦτα ἐν τῇ αὐτοῦ 
διανοίᾳ. Προσέτε δὲ, ἐὰν. μὲν 
ἀγδρὶ περιτεέσῃ, ὥσπερ ὁδὸν ἔπι-- 
σταμένῳ, ᾳδίως ἐκεῖνος ἐπέδει-: 
ξεν αὐτῷ xat μαϑὼν εὐϑὺς ἄπει--: 

σιγ᾽ ἐὰν δὲ ἀγνοοῦντε καὶ ἀλα-- 
ζόνε σοφιστῇ, χατατρίψῃ περια-- 
70v αὐτὸν, ὅτε μὲν πρὸς 'Gva- 
τολὰς, ὅτὲ δὲ πρὸς δύμιν, órh 
δὲ πρὸς μεσημβρίαν ἥκων, οὔδεν 
αὐτὸς εἰδὼς, αλλὰ εἰκάζων, καὶ 
πολὺ πρότερον αὐτὸς ὑπὸ τοι-- 

οὕὐτων ἀλαζόνων πεπλανημένος, 

ὥσπερ αἱ ἀμαϑεῖς καὶ ἀκόλαστοι 
κύνες, ἐν τῇ θήρᾳ μηδὲν ξυνιεῖ- 
cci, μηδὲ γνωρίσασαιε τὸ ἔχτος, 
ἐξαπατῶσιν ἄλλας τῇ φωνῇ καὶ 

τῷ σχήματι, ὡς εἰδυϊαί τε καὶ 
ἡρῶσαε, καὶ πολλαὶ σσυνέπονται 
αὕταις, αἵ ἀφρονέσταταε σχεδὸν 

ταῖς μάτην φϑεγγομέναις" τού- 
των δ᾽ αἵ μὲν ἄφϑογγοι σιωστῶ- 
σαι, μόνον αὗται ἐξαπατῶνταε" 
αἱ δὲ προπετέσταταε καὶ ἄνοη- 
τόταται pn μούμεναι τὰς πρώτας, 

ϑορυβοῦσε καὶ μιμοῦνται ᾿ ἄλλας 
éfanarüv' τοιοῦτον εὕροις ἂν καὶ 
περὶ τοὺ: καλουμένους σοφιστάς, 

4) Exstat in Laur.' solo. 
; | d 
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γοήσαντος xci εἴποντος, Ott τοὺς ἰδίους αὐτὸς καταλύυεις 
, ? , s *f ? x 

νόμους, ἀνεβόησε, μὰ Δία οὕμενουν, ἀλλὰ xal κυρίους 

ποιήσω᾽ σπασάμενος τὸ ξίφος ἑαυτὸν ἀπέκχτειγεν. 

᾿ Διονυσέου. | 

Διονυσίου τοῦ Συῤδακουσίων δυνάστου πέμψαντος 
εἰς Ὀλυμπίαν καὶ Δελφοὺς ἀγαλματα ix χρυσοῦ καὶ ἐλέ-- 
φαντὸς δεδημιουργημένα περιτυχὼν ταῖς κομιζούσαις ov- 

,tà νρυσὶν d Ἰφικράτης καὶ κρατήσας αὐτῶν διεπέμψατο 
πρὸς τὸν δήμογ, ἐπερωτῶν τί χρὴ πράττειν. Οἱ δ᾽ .43η- 

“ r & ? ^ X hj “-ὉΝ ^» 3 , ? 4 

“ναῖοι προσέταξαν αὐτῷ, ur τὰ τῶν ϑεῶν ἔξεταζειν, olia 

σκοπεῖν, ὅπως τοὺς στρατιώτας διατρέψῃ. Ἰφικράτης 
οὖν ὑπακούσας ἐλαφυροπώλησε τὸν τῶν ϑεῶν κόσμον τῷ 
ἀόγματι͵ τῆς πατρίδος" ὁ δὲ τύραννος ὀργισϑεὶς. χοῖς 
4d35valors ἔγραψε πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν τοιαύτην" 

Διονύσιος ᾿ϑηναίων τῇ βουλῇ καὶ τῷ MA εὖ μὲν 
πράττειν οὐκ ἐπετηδειόν ἐστι γράφειν, ἐπεὶ τοὺς ϑεοὺς 

- κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν ἱεροσυλεῖτε, καὶ τὰ αγάϊ- 
ματα τὰ εἰς ἀνάϑεσιν ὑφ᾽ ἡμῖν τοῖς “εοῖς ἀπε-- 

σταλμένα παρδλόμενοι κατεχόψατε, καὶ περὶ τοὺς μεγί-- 
στους τῶν ϑεῶν ἠσεβήκατε, περὶ τὸν ᾿Απόλλωνα τὸν ἐν 
“ελφοῖς καὶ τὸν “ἰα τὸν Ὀλύμπιον. 

Ὃ αὐτὸς " ἐχπεσὼν τῆς ἀρχῆς, && τις αὐτὸν ἡνία Ey 
Καρίνϑῳ διατρίβοντα, ἔλεγεν, ὡς μακάριοι οἱ ἐκ παίδων 
δυςτυχεῖς. 

* 'O αὐτὸς ἔλεγε, πρλλοὺς τρέφειν σοφιστὰς, οὐ. 

ϑαυμάζων ἐκείνους, ἀλλὰ δι᾽ ἐκείνων ϑαυμάξεσϑαι βου- 
λόμενος, ! 

* Πολυξένου δὲ τοῦ διαλεκτικοῦ φήσαντος αὐτὸν ἐξε-- 

λέγχειν, ἀμέλει τοῖς λόγοις εἶπεν, ἐγὼ dé qe τοῖς &pyos 
ἐλέγχω , τὰ γὰρ σεανεοῦ καταλιττὼν ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ 9ε- 
θώπευεις. 

2) Stob. T. 5. 15. 
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* Ὁ αὐτὸς " ἐκπεσὼν τῆς ἀρχῆς πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα, 

τί σε ὁ Πλάτων καὶ φιλοσοφία ὠφέλησε, τὸ τηλικαύτην, 
ign, τύχης μεταβολὴν ῥᾳδίως ὑπομένειν. - 

* Διονύσιος ὁ πρεσβύτερος κληρουμένων κατὰ γραάμ-- 

μα τῶν δημηγορούντων, ὡς ἔλαχε τὸ μ, πρὲς τὸν εἴπῤντα, 
μωρολογεῖς, Διονύσιε, μοναρχήσομεν, εἶπε. καὶ δημηγο-- 

ρῆσας εὐθὺς ἠρέϑη στρατηγὸς ὑπὸ τῶν Συρακουσίων. 

* Ὃ αὐτὸς τὸν υἱὸν αἰσθόμενος, ᾧ τὴν ἀρχὴν ἀπο-- 
λιπεῖν ἔμελλεν, ἀνδρὸς ἐλευϑερίου διαφϑείροντα γύναιον, 
ἠρώτησε μετ᾽ ὀργῆς, tí τοιοῦτον αὐτῷ σύνοιδεν" εἰπόντος 
δὲ τοῦ νεανίσχου, σὺ γὰρ ovx εἶχες πατέρα τύραννον, οὐ-- 
δὲ σὺ εἶπεν, υἱὸν ἕξεις, ἐὰν μὴ παύσῃ ταῦτα ποιῶν. 

* Ὃ αὐτὸς τῆς μητρὸς αὐτοῦ παρήλικος μὲν οὔσης, 
δοϑῆναι δὲ ἀνδρὶ βουλομένης, ἔφη, τοὺς μὲν τῆς πόλεως 
βιάσασϑανι νόμους δύνασθαι, τοὺς δὲ τῆς φύσεως μὴ 
δύνασϑα. | ̂ ᾿ 

* Ὃ αὐτὸς πικρῶς τοὺς ἄλλους κακούργους κολάζων 

ἐφείδετο τῶν λωποδυτῶν, ὕπως παύσωνται, oí Συρακού--.ἅ 

σιοι τοῦ δειπνεῖν καὶ καὶ μεϑύίσχεσϑαι μετ᾽ ἀλλήλων. 

* Ὃ αὐτὸς ξένου τινος ἰδίᾳ φράσειν φάσκοντος αὐ-- 
τῷ, καὶ διδάξειν, ὕπως προϊδῇ τοὺς ἐπιβουλεύοντας, ἐκέ-- 
λευσεν εἰπεῖν ἐπεὶ δὲ πρι,σελϑὼν, δὸς, εἶπέ, μοι τάλαν-- 
τὸν, ἵνα δύξῃς ἀκηκοέναι τὰ σημεῖα τῶν ἐπιβουλευόντων, 
ἐθωχε προςποιούμενος ἀκηκοέναι, καὶ ἐθαύμαζε τὴν ué- 

ϑοδὸν τοῦ ἀνϑρώπου. 
* Ὃ αὐτὸς πρὸς τὸν πυϑόμενον , δὺ σχολάζοι, μηϑέ-- 

ποτὲ εἶπεν, ἐμοὶ τοῦτο συμβαίη. 

* Ὃ αὐτὸς ἀκούσας, δύο νεανίσχους πολλὰ fAcogr— 
μα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς τυραννίδος εἰρηκέναι, ἀμφοτέρους 
ἔχαλεσεν ἐπὶ deimvov* ὁρῶν δὲ τὸν μὲν παροινοῦντα, καὶ 
ληροῦντα πιολλὰ, τὸν δὲ σπανίως καὶ μετ᾽ εὐλαβείας ταῖς 
πύσεσι χρώμενον, ἐκεῖνον μὲν ἀπέλυσεν, ὡς φύσει παρ-- 

3) Plut. Timol. €. 13. 
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οἰνησαντα, καὶ δια μεϑηὴν καχολογησαντα᾽ τοῦτον δὲ 
. “Ἅ͵ c ? 4 [] 5 - Li 

ἀνεῖλεν ὡς δυσνουν, καὶ πολέμεον ἐκ προαιρέσεως. 
* c 2." 2 ? ^ et . ^ , . 

O αὑτὸς αἰτιωμένων τινῶν, Orc τιμᾷ xol προαγε-- 
ται πονηρὸν ἄνϑρωπον xol δυσχεραινόμενον ὑπὸ τῶν mno- 

^ ' * τ e" ^-^ 

λιτῶν, ἀλλὰ καὶ βουλομαι, εἶπεν, εἶναι τὸν ἐμοῦ μᾶλλον 
, 

μισούμενον. 
» “ “νΝ 3 ! * ^" " , » 

Ο αὐτὸς ακουσας τινὰ τῶν πολιτῶν χρυσίον ἔχειν 
- ἊΝ οἴχοι κατορωρυγμένον, ἐκέλευσεν ἀνενεγκεῖν πρὸς αὐτὸν 

ἐπεὶ δὲ παρακλέψας ὀλίγον ὃ ἄνθρωπος καὶ μεταστὰς 
εἰς ἑτέραν πόλεν ἐωνήσατο χωρίον, μεταπεμψάμενος αὖ- 
τὸν ἐχέλευσε πᾶν ἀπολαβεῖν κεχρημένον τῷ πλούτῳ καὶ 

μηκέτι ποιοῦντα τὸ XQ ἥσιμον ἄχρηστον. 

ISTOPIAI- 

Δαψολίβυες ὅταν συναχϑῶσι, πάντες ἅμα γαμοῦσιν 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ κατὰ δύσιν Πλειάδος" καὶ μετὰ τὴν ἑστία--: 
σιν χωρὶς τῶν γυναικῶν κατακειμένων, κατασβέσαντες τὸν 
λύχνον εἰσέρχονται, καὶ ὃ τυχὼν, ἣν ἂν τύχῃ, λαμβάνει. 

/ 
* ^ ! ^s Ἔκ τῶν Πλουτάρχου ἱστοριῶν. 

Δαρεῖος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς μετὰ τριάκοντα 
μυριάδων ἐν ͵αραϑῶνι ἐστρατοπεδεύσατο" ᾿Αϑηναῖοι δὲ 
χιλίους 5, στρατηγοὺς αὐτοῖς δόντες, Πολυζηλον, Καλλί-- 

μαχον, Κυναίγειρον, Μιλτιάδην. Συμβληϑείσης δὲ τῆς 
παρατάξεως Πολύζηλος μὲν ὑπὲρ ἄνθρωπον φαντασίαν 
ϑεασάμενος τὴν ὕρασιν ἀπέβαλε, καὶ τυφλὸς ὧν ἀνεῖλε 
τεσσαράκοντα xol ὀχτω Καλλίμαχος 9 δὲ πολλοῖς περι-- 
πεταρμένος δόρασι xal νεκρὸς ἐστάϑη. Κυναίγειρος dé 

4) Exstant hae histor. in Laur. | post Kvvéyetoos. Vide quae 
Prima in Mosc. inter senten-| notavimus ad Nicol. Soph. 
tias περὶ vouov xai ἐϑῶν exstat. | Ethop. 7. 

5) Vitium latet in Cod. — 6) Cfr. adnotationem ad Her- 

Mox Cod. Kvr£yeigor, et paullo | mog. Progymn. c. 7. 
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Περσικὴν ἀγομένην ναῦν κατέχων ἐχοιροκοπήϑη᾽ ὅϑεν καὶ 
εἰς αὐτοὺς ὑπὸ Παντελίου τοιαῦτα γεγράφϑαι λέγεται. 

Ὠκεανοῦ καμάτοιο, καὶ ἀπρήκτου πολέμοιο, 
Ἡμετέρῳ βασιλῆι τί λέξομεν . ἀντιάσαντες; 
Ὦ βασιλεῦ, τί μ᾽ ἔπεμπες ἐπ᾽ ἀϑανάτους πολε-- 

μιστὰς; ; 
Βάλλομεν, οὐ πίπτουσι" τιτρώσχομεν, οὐ φοβέονται. 
ἹΜοῦνος ἀνὴρ σύλησεν Ὅλον στρατόν" éy δ᾽ ἄρα μέσσῳ 

Αϊματόεις ἕστηκε σιδηρείαις ὑπὸ ῥίζαις, 
Κοὺχ ἐθέλει πεσέειν, τάχα δ᾽ ἔρχεται ἔνδοϑι νηῶν, 
"ie κυβερνῆτα, véxvog προφύγωμεν ἀπειλάς. 

Ὡστορία περὶ 4ευκαλίωνος. 

Δευκαλίων μὲν τὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ γενόμξνον κατακλυ-- 
σμὸν, πταραγενόμενος εἰς τὴν Ἤπειρον, ἐμαντεύετο ἐν τῇ 
δρυΐ, Πελειάδος δὲ χρησμὸν αὐτῷ δούσης κατοικίζει 
τὸν τύπον, συναϑροίσας τοὺς παραλειφϑέντας ἀπὸ τοῦ 
χαταχλυσμοῦ" καὶ ἀπὸ Διὸς καὶ “ωδώνης, μιᾶς ὠκεανί-- 
δων, Δωδώνην τὴν χώραν προσηγόρευσεν, ὡς ἱστορεῖ; 
Θρασύβουλος. 

1 

Περὶ τοῦ κατακλυσμοῦ καὶ τῶν λάων. 

Βασιλεύων δὲ ὁ “Ἰευκαλίων οὗτος τῶν περὶ τὴν Φϑί.- 
ἂν τύπων λαμβάνει πρὸς γώμον Πυῤῥαν τὴν Ἐπιμηϑέ-- 

? xal ᾿“Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν οἱ ϑεοὶ πρώτην γυναῖ-- 
χα" Me οὖν ἠϑέλησεν ὃ Ζεὺς τὸ χαλκοῦν γένος ἀπο-- 
λέσαι, ἔχων υἱὸν ὃ Προμηϑεὺς τὸν Δευκαλίωνα, συνε-- 
βουλευσεν αὐτῷ ποιῇῆσαι λάρνακα, καὶ ἐνθέσϑαι σὺν av— 
τῷ χαὶ πρὸς τροφὴν ἐπιτήδεια" ἡ δὲ λάρναξ ξυλίνη. 
Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν σύνευνον Πύῤῥαν αὐτῷ εἶχεν ὁ Δευκα-- 
λίων, ἀδιάφϑαρτος ἔμεινε, τοῦ Διὸς κατακλύσαντος πᾶ-- 

σαν τὴν Πελοπόννησον 9. Τῆς δὲ λάρνακος ἀγαγούσης 

7) Cod. Πύραν τὴν Ἐπιμυϑέως. 8) Cod. Πελοπόνησον. 
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“1 H s vy ^ F4 M , € 2 " 
αὐτὸν εἰς τὸ 0goc tov Παρνασοῦ, πέπαυτο ὁ ἐκ τοῦ di- 
LY € ^ » 93 "o » m A 1 ^5 , 4. [] 

ὃς ὑετὸς, ἐφ᾽ ᾧ ὄρει ἔϑυσε τῷ Zi, καὶ ἡτήσατο μὴ uo- 
vov εἶναι τῇ yi, τοῦ Διὸς ? διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀποστο-- 
λῆς, τοῦ Ἑρμοῦ ἀπαγγείλαντος, λέγεται δοῦναι αὐτῷ 0, 

1 μ . € c *. 2 1 ^" “ ἢ ! 

τι καὶ βουλοιτο᾽ ὅϑεν ὁ Ζεὺς ἐπέταξε τῷ αἴτήσαντι M- 
ϑους λαβεῖν, καὶ ῥίπτειν ὑπὲρ κεφαλῆς, καὶ οὕτω τοὺς 
λίϑους αὐτοὺς εἰς ἀνδρῴαν φύσιν μεταμείβεσϑαι" τὸν 

αὐτὸν δὲ τρόπον ὁ Ζεὺς καὶ τῇ συνεύνῳ τοῦ “Ζευκαλίωνος 
/ 2 |! E LT ^ J ? » 7 

πραττειν ἔπέταξε, καὶ τους βαλλομένους αὐτῇ λίϑους εἰς 
«-. “΄ , . Y ^ HA 3.» 

γυναῖκας ἀμείβεσθαι" καὶ δὴ τὸ κέλευσμα εἰς ἔργον τε-- 

τέλεστο. | 
“4Ἔἀάκτυλός ἐστι ποῦς συγκείμενος ἐκ μακρᾶς — καὶ 

δύο βραχειῶν υν, οἷον ἥλιος" ἐχλήϑη δὲ δάκτυλος, ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν ἁρμογῶν, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ἁρμονιῶν 

[d , [od τοῦ δακτυλου" συγκειμένου ἐκ μείζονος ἁρμογῆς xoi 
ἐλαττόνων δύο, οὗ. ἐναντίος ὁ ἀνάπαιστος,' συγκείμενος 

ἐκ δύο βραχειῶν vv καὶ μακρᾶς — οἷον ἡγεμών. 

᾽ν» ὦ 

M -—— 
3 * E ) 

0x7? vov &€ OvTOLXELO v. 

Τὸ & μετὰ τοῦ c. 

Ἑαυτὸν oU? τρέφων κύνας τρέφεις" ἐπὶ τῶν 
ἀπορούντων μὲν, ἑτέρους δὲ τρέφειν ἐπαγγελλομένων. 

Ἐὰν χρόνιος ἡ ἀπουσία γένηται, καὶ τῆς φιλίας δο-- | 
κεῖ ἡ ἀπουσία λήϑην ποιεῖν" “Αριστοτέλης ἐν τοῖς ἢ-- 
Juxoig. 

Ἐὰν μείνῃς ἀόργητος, ἤσχυνας τὸν ὑβρίσαντα᾽ Θευ-- 
λόγον. 

9) Malim: ὃ δὲ Ζεύς. ᾿ bet praeter: iav μὴ más. 
4) Apost. Cent. VII. 45. —| οὐ μὴ μάϑης παραπλησία τῇ. 

Macar. sub hoc litt. ἍΜ ha- | ἁλιφὺς πληγεὶς νοῦμ φύσει. 
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Ἐὰν tóne πονηρὸν εἰς ὕψος αἰρόμενον, 
“αμπρῷ τε πλούτῳ καὶ τύχῃ γαυρούμενον, 
Ὀφρῦν τε μείζω τῆς τύχης καϑηρχύτα, 
Τούτῳ τάχιον τὴν μεταβολὴν προσδόκα" 
Ἐπαίρεται γὰρ μεῖζον, ἵνα καὶ μεῖζον πέση. Φι-- 

λιστίωνος. | ' 

Τὸ ε μετὰ τοῦ y. 

Ἐγένετο ? xal ανδρωνι συκίνη ναῦς" λέγε-- 
ται ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν εὐτυχησαντων᾽ ὃ γὰρ Ἰαάνδρων 
παρὰ 41ϑηναίοις ναύαρχος ἠρέϑη, ἀνάξιος ὧν τῆς ἀρχῆς" 
ἢ δὲ συχίνη ναῦς τὸ εὐτελὲς δηλοῖ. 

Ἐγκαϑεζόμενοι 3" τρίποδι ἹΜουσῶν᾽ ἐπὶ τῶν 
λύγους ἀσκούντων. 

Ἐγγαστρίμυϑος * xai Πύϑων σὺ τυγχάνεις" 
ἐπὶ τῶν τερατολόγων καὶ ϑαυματοποιῶν᾽ Σοφοκλῆς στερ-- 

e 

, “ . PJ γόμαγτιν τὸν τοιοῦτον φησι: Πλάτων ὃ φιλόσοφος EU— - 
ρυχλέα᾽ ἀπὸ Εὐρυκλέος τοιούτου μάντεως. ᾿Αριστοφανης 
0pr5l 5, μιμησάμενος τὴν Εὐρυκλέους μαντείαν καὶ διά-- 
γοιαν" Φιλόχορος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ περὶ φιαντικῆς καὶ γυ-- 
γαῖχας ἐγγαστριμύϑους καλεῖ, 5. 

Ἐγγύην ? φεύγειν δὲ, Θαλῆς MiAnotg ηὔδα. 
Ἐγὼ σκόροδα, σοὶ λέγω, σὺ δὲ κρόμυ᾽ ἀποκρίνῃ.. 
Ἐγὼ δὲ ὃ καὶ σὺ ταὐτὸν ἕλκομεν ζυγόν" ἐπὶ 

τῶν ὕὑμοια καὶ παραπλήσια πασχόντων. 
Ἐγὼ ? γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὀρνίϑων γάλα ἀντὶ τοῦ βίου λά-- 

- 

»» T T 3 - 
Bou ἂν, ov μὲ νῦν αποστερεῖς. 

2) Apost. Cent. VII. 46. Ma-| 6) Καλεῖ omisit apogr. Dresd. 
Car. ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἐλπίδα καὶ] 7) Apost. Cent. VII. 50. Ma- 
ἀγαξέως εὐπραγησάντων. Apogr. car. ἐγγύὰ, πάρα δ᾽ ἄτα, ἐπὶ τῶν 

Dresd. bis συκήνη. De voce σύ-- | ῥαδίως ἐγγνωμένων καὶ κακῶς ἀ- 
ro; vide infra sub prow. συ-- | παλλαττόντων. Cfr. Boiss. ad 
ziv] ἐπικουρία. Anecd. T. I. p. 158. 

3) Apost. Cent. VII. 47. 8) Apost. Cent. VII. 48. 
à) Apost. Cent. VII. 48. . 9) Aristoph. Vesp. 508. Ma- 
5) Apogr. Dresd. σφιγξί. Idem | car. addit: ἐγὼ ποεήσω ndv- 

paullo post. φιλόχωρος. ) re κατὰ Nixdoroaroy' ini 

28 : 



/ ^ — 948 — 

Τὸ ε μετὰ τοῦ ὃ, ἢ 

Ἐδίδαξαὰ ! gg κυβιστᾷν καὶ σὺ βυϑίσαι μὲ 
b ητεῖς᾽ ἐπὶ τῶν xoxa ἀντὶ ἀγαϑῶν ἀποδιδόντων. 

Ὃ ἔδησεν 7) φύσις, τοῦτο φύσις λύει, xol ὃ ἐδη-- 
σὲν ἡ ψυχῇ, τοῦτο αὐτὴ λύει" ἔδησε δὲ φύσις μὲν σῶμα 
ἐν ψυχῇ, ψυχὴ δ᾽ ἑαυτὴν ἐν σώματι" φύσις μὲν ὧρα 
λύει σῶμα ἐκ ψυχῆς, ψυχὴ δ᾽ ἑαυτὴν λύει ἀπὸ σώμα- | 

τος. Πορφυρίου. 
H 

* 

TÓ ε μετὰ τοῦ 9. 

Ἔϑος ἄρχεται μὲν ἀπὸ μικρῶν, ἐπιμελούμενον δὲ τὴν 
ἰσχὺν μείζω λαμβάνει. 0l 

Τὸ ε μετὰ τοῦ t. 

Εἰ" χαὶ λύκου ἐμνήσϑης" ́ ἐπὶ τῶν, ὧν ἂν 
μνησϑῇ τις, καὶ εὐθὺς παραγινομένων. | 

Ei 3 μὴ δύναιο βοῦν, ἔλαυνε ὄνον" ἐπὶ τῶν 
μὴ πραττόντων ἃ κατὰ δύναμιν ἔχουσιν, ἀλλὰ τὰ ὑπὲρ 
αὐτούς. 

Εἰς "3 τὴν λῆψιν τῶν ἀγγέλων καὶ ὁ Μάρ- 
| δαρις ἄγγελος" δημώδης καὶ σαφής" ἔοικε τῇ, τὴν 
γραῦν εἰς τἀχρωτήριον ἀὐτάνοφρυν καλοῦσιν. 

Εἰς 14 ἀσϑενοῦντας ἀσϑενῶν ἐλήλυϑας" ἐπὶ 

τῶν ὅμοια καὶ παραπλήσια πασχόντων. 
Εἰς "5 οὐχ ὑσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον o- 

ϑεῖς" ἐπὶ τῶν ἀνόσια ποιούντων" τοῦ γὰρ Φιλαδέλφου 
γήμαντος τὴν ἀδελφὴν ᾿“ρσινόην,, ὃ Σωτάδης εἶπε ταυτί. 

τῶν ὀρϑῶς πάντα ποιούντων, ἥν Apogr. Dresd. iip, de mon- 
γὰρ ó Νικόστρατος ὑποκριτὴς τρα-- | StrO dürdvoqpvv: expellendo, cum 
γικὸς ἄριστος. Pantinio consentio, de wera vo- 

10) Apost. Cent. VII. 51. ce restituenda despero. 
41) Apost. Cent. VII. 55. 44) Apost. Cent. VII. 54. 

- 12) Apost. Cent. VII. 55. 15) Apost. Cent. VII. 55. Cfr. 
43) Apost. Cent. VIL 56.| Áthen. XIV. p. 620. et 621: 

N 
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Εἷς 15 ἀνὴρ σὺ πανϑ᾽ ὁρᾷ. ᾿ 

Eig " ϑεὸς καὶ πολλοὶ φίλοι. 

Εἷς *5 ἀγὴρ, οὐδεὶς ἀνήρ. 

Εἷς "5 οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πατρης. 

Εἰς ?? ὕδωρ γράφεις τὸν ἔρωτα" ἐπὶ τῶν 
ἀφανιζόντων τινὰ χρηστα. 

Εἰς οὐρανὸν πτύξες" ἐπὶ τῶν xa9^ ἑαυτῶν τε 
πράττόντων ἢ ἐπὶ τῶν ὑβριζόντων εἰς ἐξαίρετα" ἔστι δὲ 
ὑμοία τῇ, πρὸς κέντρα λακτίδζειν. 

Εἱλώτων ἀτιμότερος 32) παρὰ «“Ιακεδαιμονίων 
οἱ v09ot xal οἱ ἐξ. αἰχμαλώτων δοῦλοι γενόμενοι εἵλωτες 
ἐχαλοῦντο s ἀπὸ τοῦ Ἕλους" Ἕλος δὲ πόλις ἐν Πελο-- 

πονγήσῳ “3 3 

εἰρήνη a4 ἀργίαν οὐ τρέφει; οἱονεὶ cO». ἀργὸν 
καὶ μὴ ἔχοντα πόϑεν ξῆσαι" ἢ ἀπὸ ταραχῶν, ἢ γὰρ ti— 
ρήνη στρατιώτην οὐ τρέφει. 

Eig “5 ἀρχαίας φάτνας" ἐπὶ τῶν ἀπολαυσεώς 
τινος ἐχπεσόντων, εἶτα πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν ἐλϑόντων 
δίαιταν. | 

Ei 5 μετρήσεις τὴν σαυτοῦ σκιὰν, οὐκ ἂν 
εὕροις αὐτὴν μείζονα γεγενημένην, ἢ πρὶν νι-- 
xQv' ἐπὶ τῶν ἡττημένων " wol αὖϑις ἐπαπειλούντων᾽ 
Φιλίππου γὰρ μετὰ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην σκληροτέ-- 
ραν ἐπιστολὴν τῷ ᾿ἀρχιδάμῳ γράψαντος, ἀντέγραψε τὸ 
παροιμεῶδες τοῦτο λόγιον. 

Plut. deeducat. c. 44., ubi Wyt- | 21) Apost. Cent. VII. 59. 
tenb. 29) Apost. Cent. VII. 62. 

16) Ápost. Cent. VII. 57. 55) Mosc. Πελοπονήσῳ. 

17) Apost. Cent. VII. 66. 25) Apost. Cent. VIL. 61. 
18) Macar. εἷς ἀνὴρ, οὐδεὶς 25) Apost. Cent. VII. 65. 

ἀγὴρ, παρόσον ὑπὸ ἑνὸς οὐδὲν 26) Apost. Cent. VII. θη. 
χατορϑοῦται. Plut. Lac. Ápophth. Vel. VIII. 

19) TI. p. 2435. p. 2014. Hutt. 
2) Apost. Cent. VII. 58: 47) Mosc. ἡττωμένων. 

o8 * 
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κῶν, ἐφ οἷς ἔπραξαν. 

Εἰς * ϑεῶν ὦτα ἤλϑεν᾽ ἐπὶ "τῶν οὐ λανϑανόν-- 

Χ, 2 Eig ϑεὸς καὶ πολλοὶ φίλοι" παρόσον ἀγαϑοὶ 
φίλοι καὶ ἔτι γε μᾶλλον, εἶ: πολλοί εἰσι δύνανταν βοη- 

. ϑῆσαι τῷ δεομένῳ toa καὶ τῷ ϑεῷ. 
Εἰς ? χόλπον πτύω" τοῦτο ἐν ἴσῳ τῷ  ueyeloj- 

ῥημονῷ εὐλαβούμενος" ἐπὶ τῶν μεγαλαύχων ἢ βασχαι-- 

γόνξων. Ν 

Εἰς κόρακας 39" εἰς σχύτος, εἰς ὕλεϑρον, elg dvp-. 
λίους πύλας. 

. Εἰς Κυνόσαργες A εἴρηται, ἐπὶ τῶν ὕβρει xdi 
ἀραῖς χρωμένων 32. ἔστι δὲ τύπος £y τῇ eni, ἐν ῴ 
τοὺς παῖδας ἔταττον᾽ ὠνόμασται δὲ οὕτως ἀπὸ κυνὺς 

ἀργοῦ, τουτέστι. λευχοῦ 3 ἢ ταχέος. 

' Eig. λατομίας 33. Φιλόξενος. ὃ διϑυραμβοποιὸς, 

οὐκ ἀνδχόμδνος τῶν “Ἰνονυσίου τυράννου ποιημάτων, ὡς 
φαύλων, ποτὲ. πέμψαντος αὑτὸν εἰς λατομίας τοῦ 4Διο-- 

γυσίου, τὸ δὲ à ὕστερο» αὐτὸς ἑκὼν ἐξανέστη" τοῦ. δὲ ἐπε- 
ρομένου τὴν αἰτίαν, εἰπεῖν, ὡς κρδῖττον εἶναι τὴν ἐχεῖ 
διατριβὴν, 1 ἢ τῶν αὐτοῦ μαϑημάτων 34 ἀνέχεσθαι. 

48) Apost. Cent. VII. 65. 
40) Apost. Cent. VIL 67. 

Theocrit. Id. VI. 46. ὡς μὴ fa- | ἁ 
σχανϑῶ δὲ τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα 
κόλπον. Lucian. Navig. c. 15. 
ὑπερμαξᾷς γε, ὦ “4δείμαντε, xal 
εἰς τὸν κόλπον o) πτύειςς Dis- 
putarunt de hoc more Casau- 
bon. ad Theophr. Char. 16. 
Blomf. ad Aesch. Prom. 1106. 
Interpr. ad Aristaen. ep. 4. 
p- 245. ed. Boisson. 

50) Apost. Cent. VII. 68. ad. 
dit: εἷς ἀνηλίους πύλας, quod 

Arsenius in proximo proverbio 
post εἰς xuvdoapyec inseruit, ubi 
delere non dubitavi. 

51) Apost. Cent. VII. 69. 

32) Apost. ἐπὶ ὕβρε: καὶ ἀ- 

gets. Mosc. ἐπὶ τῶν .Ufe εἰ καὶ. 

ἀραῖς, itaque quum ἐπὶ in his 
plerumque cum genitivo con 
struatur, malui articulum, tan- 
quam veteris lectionis vest 
gium retinere, et χρωμένων Εἰ | 
conjectura addere, quam de 
lere. 

- 53) Apost. Cent. VIL 70. 
54) "fvéyea?a. cum genitivo 

et cum accusativo' construi con 

stat. Julian. Misopog. p. 544 
πῶς ἀνέξῃ τὰ Περσῶν βέλη. P. 
549. B. πόλει, τὸν αὐχμὸν τῶν 
τρεχῶν οὐκ dve χο μένῃ. Ep. 24. 
p-»592. τὴν μονὴν o)x ἀνέχεται. 

Ep. 65. p. 455. D. ἔνδειαν χαὶ 
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Eig 55 ασσαλίαν nAsvasiag' ἐπὶ τῶν ϑηλυτέ-- 
ρως καὶ μαλακῶς ξωντων" καὶ ποικίλαις στολαῖς χρωμέ-.- 

γων καὶ μύροις. 

Εἰς μελίττας ἐκώμασας 35" ἐπὶ τῶν παρὰ δύ-- 
ξαν καχουμένων. ἀϑρόως. 

Εἰς 5 τὴν “ὐγέου κόπρον ἐμπέπτωκας" 

ἤγουν ἐβορβορώϑης. 
Εἰς λιμένα 38" ἀπὸ τῶν ἐν λιμένι ἐρεσσόντων, ἔξω 

δὲ ῥᾳθυμούντῳν. 
Εἰς πάγας λύκος ἮΝ εἰς ἠκόνημένας μαχαΐί-- 

ρας αἴξ’ ἐπὶ τῶν εἰς κίνδυνον προῦτστον. ἡκόντων. 

Εἰς οὐρανὸν τοξεύεις 45" ἐπὶ τῶν ν ἀδυνάτων καὶ 

διὰ κενῆς πονούντων. B 

Εἰς πῦρ ξαένεις 41. ἐπὶ τῶν καϑ'. ἑαυτῶν tL 

πραττόντων ἢ μάτην πονούντων. 

Εἷς μυρίους ὄρνιϑας ἀετὸς σοβεῖ, 

“αῶν δὲ δειλῶν πλῆϑος εὖ τραφεὶς ἀνήρ. Σωσι-- 

ϑέου 7) γνώμη. 
Εἰς * τέφραν γράφειν' ̓ ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

λιμὸν ὄνεχ. Cum genit. Misop. 

p: 545. C. ἀνέχου αὐτῶν μισούν-- 

Twy. P 546. C. c/c ἀνέξεται το-- 
σαυτάχις εἰς (ego φοιτῶντος Kaí- 
σαρος. Cfr. p. 357. À. ep. 25. 
P- 392. D. Diversos autem, quos 
verbum regit, casus, in eadem 
sententia conjungi, nequaquam 
rerum,  Áristoph. Han. 680. 

ὃς di iyatov πρῶνας ἢ γλανκᾶς 
μέδεις ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. Eu- 
rip. Suppl. 98. τένων γόων $- 
χουσα xai στέρνων κτύπον. Vide 
Brunk ad Aeschyl. Theb. .189. 
Lobek ad Soph. Aj. p. 351. 

$5) Apost. Cent. VII. 71. 
Mosc. Macai(av. 

36) Apost. Cent. VII. 72. 
rem fusius .exponit. — Mosc. 
εἷς μελίτταις. — 

57). Abest ab Apost. 
58) Apost. Cent. VII. 76. 

Plene dicitur: ^4rrix0$ εἰς λι.- 
μένα. Vide supra p. 82. 

59) Apost. Cent. VII. 77. 
male ἠκονισμένας. Macar. εἷς 

πάγας ὃ λύκος" ἐπὶ τῶν εἰς κίγ-- 

δυνον προῦπτον ἡκόντων. 

40) Apost. Cent. VIL 74. 
Macar. εἰς οὐρανὸν τοξεύεε᾽ ἐπὶ 
τῶν διὰ χενῆς πονούντων, 

414) Apost. Cent. ΥὙἹ11.. 75. 
Macar. imi τῶν μάτην xaxora- 
᾿ϑούντων. Aristid. ὑπὲρ τῶν verr. 
p. 250. ἐλελήϑεις δὲ ἄρα σαυτὸν 
ἁπάσαις ταῖς παροιμέαις ἐνεχό- 

uevog, δὶς πῦρ ξαίνων καὶ ἀέϑον 
ἕψων καὶ σπείρων τὰς πέτρας. 

. 32) Apost. Cent. VII. 78. 
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Eig 3 τὸ δέον anwAeca* Περικλῆς δῶρα δοὶς 
τοῖς πολεμίοις τοῖς περὶ Κλεανδρίαν, ἵνα μὴ δῃώσωσι 

A J . [] , ^ ἢ A ?, ! 

τὴν χωραν; δεκαπέντε τάλαντα, aymveyxe τὸ ἀνάλωμα 
τοῖς ᾿ϑηναίοις" οὕτω πὼς ὑπογράψας, εἰς τὸ δέον 

, 

᾿ἀπωλεσα. 
Eig κ΄ Ἄρειον πάγον ἐκρίϑη" ἐπὶ τῶν ἄγων 

δικαίων «τυχόντων δικαστῶν" δικαστήριον, ἦν .4ϑηναις" 
ἦσαν «δὲ ᾿Αϑήνησι δύο βουλαί" ἡ μὲν τῶν πεντηκοσίων 
xa9' ἕκαστον ἐνιαυτὸν κληρουμένη βουλεύειν" ἡ δὲ εἰς 
μίαν τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν᾽ ἐῤίχαζε δὲ τὰ φονικὰ, καὶ τὰ 

. “ / 

ἄλλα πολιτικὰ ἐδίωκε ^5 σεμνῶς" ἐχλήϑη δὲ Ἴάρειος πά- 
v et 2 , 3 $25 c! M ' . 

yog, 7*0. ρει ἕν παγῳ ἐστὶ καὶ ἐν ὑψει τὸ δικαστήριον" 

"Aosiog δὲ ἐπεὶ τὰ φονικὰ δικάζει, ὃ δὲ one ἐπὶ * 
“-« « ! ᾿ e" ^ 

τῶν "qrQy, ἢ ὅτι ἔπηξε. τὸ 00Qu νεῖ, ἐν τῇ πρὸς Ilo- 
^ € ot 3€ , rj e 3 , ᾿ ? ' 

σειδῶνα ὑπὲρ «Αλιῤῥοθίου δίκη, ὁτι ἀπέκτεινεν. αὑτὸν. 
Εἰ " τυρὸν εἶχον, ovx ἂν ἐδεόμην ὄψου" ἐπὶ 

τῶν ὀλίγοις «ἀρχουμένων καὶ ἐγκρατῶνγ. 
Εἰ 48 μὴ σὺ λέγεις, ἀπὸ δέρματος galvgy 

et M , αἱ “ Σ 34 ! 
τι τοὺς ἩΨευδομένους αἱ πράξεις ἐλέγχουσιν. 

Eig 495 τετρημένον πέϑον ἀντλεῖς" τάσσεται ἐπὶ τῶν 

εἰς κενὸν πονούντων" xol γὰρ μυϑεύουσιν ἐν “Διδου τοὺς 
4 - JU. 5 -ς ᾿ Y 
ἀσεβεῖς εἰς πίϑον τετρημένον avvAsi»y* πασχουσι δὲ περὶ 

Lr € d ? Lj E! ,' , 5» 1 

τοῦτον αἱ τῶν .fuvvrov ψυχαὶ xal κοραν δὲ ἡπεϑαναὶ, 

di καὶ ovolósg καλοῦνται, . ἀνελοῦσαι ὕδωρ εἰς τὸν 
σεέϑον». | 

&3) Apost. Cent. VII. 79. Mosc. τετρημμένην m. ἀνϑλεῖς. 
Macar. εἰς τὸ δέον ἀπώλεσε" λεί- | Macar. εἰς τὸν τετρὴ μένον ni- 
πει, ὡς ΠΕ ρικλῆς ἐκεῖνος γὰρ ἐν ϑον᾽ ἐπὶ τῶν μάτην ἀναλισκόν- 
λογισμῷ κατεχρῆτο τῇ εἰς τὸ] των. Cfr. Philetaerum comicum 

' apud Athenaeum p». 655. F. 
4) Ζεῦ καλόν y^ ἔστιν ἀποϑα- 

45) Mosc. διώκει. veiv αὐλούμενον᾽ 

^6) Most. ἐστί. Τούτοις γὰρ ἐν “Αἰδου μόνοις 
A7) Apost. Cent. VII. 81. . ἢ ἐξσυσία 
18) Apost. Cent. VII. 82. "49eodiaidLtiy ἐστίν᾽ οἱ δὲ τοὺ; 
49) Apost. Gent. VIL. 81. τρόπους 

A4) Apost. Cent. VII. 80. 



-- 2995 — 

4 ἂν 

Εἰς τὴν ἀμίδα δ᾽ ἀπουρεῖν᾽ ἐπὶ τῶν εἰς τοὺς 

ἀξίους ὑβριζόντων. 

Εἰς ὕδωρ γράφειν 51- ἐπὶ τῶν ἀχρήστων καὶ ὧν 

οὐχ ἔστε φροντὶς καὶ ἀπίστων. A 

Eig ? Σχώλον" μήτ᾽ αὐτὸς ἰέναι, μήτ᾽ ἄλλῳ. 

ἐπεσϑαι" παραινετικῇ᾽ τραχεῖα γὰρ ἡ “Σαῶλος καὶ 

δύσβατος. 

Eic ? To og oviov μεμαντευται" ἐπὶ τῶν 'Oxv— 

ϑρωπῶν καὶ ἀγελάστων" οἵ γὰρ καταβαίνοντες εἰς Too- 

φωίου λέγονται: τὸν ἑξῆς χρόνον ἀγέλαστοι εἶναι" ὃ δὲ 

Τροφώνιος ἔχων τὴν κεφαλὴν. τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ “1γα-- 

μήδους καὶ διωκόμενος ὑπὸ τοῦ Αὐγαίου, εὐξάμενος εἰς 

χάσμα ἐνέπεσεν s οὗ δὲ xol μαντεῖόν ἐστιν. 

Εἰς 54 πάγας ὃ λύκος" ἐπὶ τῶν ἁρπαζόντων μὲν, 

χατασχόντων δὲ. . 

Eig 55 χυνὸς πυγὴν ὁρᾷ καὶ τριῶν ἀλωπέ-- 

xuüy' ἐπὶ τῶν ὀφϑαλμιώντων. 

Εἰ 56 ϑέρους ὥραις ηὐλεις, χειμῶνος ὀρχοῦ" 

ἐπὶ τῶν παρὰ καιρὸν πραττόντων τὰ ἑαυτῶν. 

Εἰς 57 Τροιζῆνα βαδίξεις" ἐπὶ τῶν ἐχόντων 

σπάνιν γενείων" πώγων γὰρ ἔστε λιμὴν Τροιζήνιος" ob 

σχώπτοντες οὖν τοὺς κακογενείους ἔλεγον, βάδιζε εἰς 

Τροιζῆνα. 

Ῥυπαροὺς ἔχοντες μουσικῆς d- ὕδωρ τὸν ἔρωτα τοῦτον γράφεις, 
πειρίᾳ ubi Jacobs. laudat Huschk. Anal. 

Ei; τὸν πέϑον φέρουσι; ΟΥ̓. in Anth. Gr. p. 62. 

τὸν τετρημένον.) . 52) Apost. Cent. VII. 87. 

Alia dabunt Bergl et Wagn. 55) Apost. Cent. VII. gg. Cfr. 
ad Aleiphr. I. 2. Lucian. Dial. | Schol. ad Aristoph. Nub. 508. 

Coray ad Heliod. I. 41. p. 66. 
Macar. ini τῶν ἀγελάστων. 

54) Apost. Cent. VII. 89. 
' 55) Apost. Cent. VII. 90. 

: 56) Apost. Cent. VII. 91. Ex 
50) Apost. Cent. VIL. 85.  |fabula de cicada et formicis, 
54) Apost. Cent. VII. 86. Cfr. Aesop. 154. 

Philostr. Imag. II. 8: οὐδὲ εἷς 57) Apost. Cent. VII. :93. 

ort. XI. 4. οἷόν τι πάσχουσιν 

αἱ τοῦ Ζαναοῦ αὗται παρϑένοι, 

ἐς τὸν τετρυπὴ μέγον πίϑον Émav- 
τλοῦσαι, 

/ 
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ed . LT τῶν ἀξίως 

Ld 

᾿Εκδεδαρμένον * δέρεις" ἐπὶ τῶν μάτην πο- 
γούντων. ᾿ 

; 3 δυοῖν τρία βλέπει' ἐπὶ τῶν διὰ γῆρας ἢ 

“ΜΝ TL | noc οὐχ ὀξυδαρκούνεων, οὐδὲ εἰλικρινεῖς ἐχόν-- 

των τὰς αἰσθήσεις, 

Ἔκ 

N 

3 γεύματος γινώσκω" ὁμοία τῇ, ἐκ τοῦ κρα- 
σπέδου «0 ὕφασμα᾽ ἐπὶ τῶν ἀπὸ μέρους καταλαμβανὸν-- 

A d 

τῶν τὸ 0ÀO». 

'Ex τῶν αὐτῶν τραγῳδία γίνεται καὶ xo- 
uia γραμμάτων" ἐπὶ τῶν δυναμένων ἐξ ἑνός τινος 

δύο ἐναντία ποιῆσαι. 

Ἔκ 5 τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα" ὁμοία τῇ τοῦ 
κρασπέδου. 

58) Apost. Cent. VIE. 95. 
Macar. addit: E; ἐγὼ ταῦτα 
ἐποέουν, ὅσος ἄν yv ϑόρυ- 
Bos' Αλὐχος ἰδὼν ὑπὸ ποιμένος 
πρόβατον ἐσθιόμεγον τοῦτο ei- 
ρηχε. --- Εἰπὼν ἃ ϑέλῃς, ἄκουε 
καὶ & μὴ ϑέλῃς. 4ηλη. — Eixj 
τὸν Ἄβυδον πατεῖ ς᾽ ἐπὶ τῶν 
μάτην τι φυλαττόντων, παρόσον 
ἔκεῖ αἵ γυναῖχες πρὸς τὴν τῶν 
ἀνδρῶν ὁμελίαν καταφυλαττόμε- 

ψᾷι OU ἑᾳδίως ἐξάγονται. — Εἰς 

ἀρχαίας φάτνας" ἐπὶ τῶν εἰς 

τὴν ἀρχαίαν ἐπανελϑόντων δίαι- 
ταν. — Εἰσὶ καὶ κυγῶν ἐ- 

givvéec παρεγγυᾷ ὃ λύγος, μη-- 
v κυνῶν ἀμελεῖν. --- Ein uo: 
ἐὸ μεταξὺ Κορίνϑου καὶ 
Σικυῶνος ἐπὶ τῶν τὰ καλλι- 
στα ἕξαυτοῖς εὐχομέγων. — Eis 

αἶγας ἀγρίας" ἐπὶ τῶν τὰ χα- 
κὰ ἀποτροπιαζομένων. — Eis 
μακάρων νήσου ς᾽ ἐπὶ τῶν εἰ; 
εὐδαίμονά τινα τύπον ἀποστεὶ- 
λομένων. 

4) Apost. Cent. VII. 94. 
2) Apost. Cent. VII. 97. 
5) Apost. Cent. VII. 99. post 

ὕφασμα addit: καὶ τῷ idiom 
ἢ ὄψις, xoi ἐκ καρποῦ τὸ δέν- 
ὅρον. Tum nr.100. ἐκ τοῦ xpo- 
σπέδου τὸ ὕφασμα δείκνυται" ἐπὶ 
τῶν ἀπὸ μέρους etc. Macar. ix 

τοῦ γεύμ. fiv. Ultima. ἐπὶ τῶν 
ἀπὸ μέρους Om. 

8) Apost. Cent. VIII. 1. 
5) Apost. Cent. VIII. 2. pro 

τῇ ro) πρασπέδου praebet: τῇ 
προειρημένῃ. Vide infra ἐξ ὀγύ- 
χων. | 
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Ἔκ 9 τετρημένης κύλικος πίνεις" ἐπὶ τῶν 
ὠτίστων φίλων. 

"Ex ? πώγωνος σοφοὶ, καὶ ἀπὸ πώγωνος σο-- 
φισταὶ, καὶ ἀπὸ πώγωνος φιλόσοφος" ὀπὶ τῶν 
δοχούνγγων μόνῳ τῷ σχήματι ὃ φιλόσοφοι εἶναι καὶ τῇ 
στολῇ, ὧν καὶ τὸ ἐπίγραμμα καϑάπτεται 

Καὶ τράγος εὐπώγων εὐστολὸς ἐστι Πλάτων. 
Ἐκ πέϑου 59 ἀντλεῖς" ἐπὶ τῶν εὐπόρων Θεό-- 

χριτος | 
"Ex πέϑω ἀνελεῖς, ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλις Obog.. 
ἼἜχρινα τοῦτο δὲ τὸ τοῦ Aoyov. 
Παλινδρομῆσαι μᾶλλον ἢ do&xsiv καχῶς. 
'"Exxíéxogq 9 7? μουσική" φασὶν ὅτι τῶν πα-- 

λαιῶν ἐν τοῖς συμποσίοις φιλολύόγῳ ζητήσει χρωμένων οἱ 
ὕστερον τὰς μουσουργοὺς καὶ κιϑαριστρίας καὶ ὀρχεστοί-- 
δας '* ἐπεισήγαγον᾽ ῦϑεν καὶ τὴν καινοτομίαν τινὲς αἶτι-- 
ὦμενοι τῇ παροιμίᾳ ἐχρῶντο. 

'"Exvóg " πηλοῦ πόδας ἔχεις" ἐπὲ τῶν ἔξω 
κινδύνων καϑεστηκότων. 

᾿Εχπερδικῆσαι "3" τὸ διολισϑῆναι καὶ ἀποδραναι" 
μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν περδίχων"" πανοῦργον γάρ z& τὸ 

6) Apost. Cent. VII. 96. 
Ápogr. Dresd. τετριμμένης. 

7) Cfr. Plut. de discrim. 
adulat. p. 52. C. ἂν δὲ ϑηρεύῃ 

φιλολόγυν καὶ φιλομαϑῆ νέον, αὖ-- 
ϑις ἐν βιβλίοις ἐστὶ, καὶ πώγων 
ποδήρης χαϑεῖται, καὶ τριβονιο-- 
φορία τὸ σχῆμα, καὶ ἀδιαφορία, 
καὶ διὰ στόματος οἵ τε ἀριϑ μοὶ, 
καὶ τὰ ὀδρϑογώνια καὶ τρίγωνα 
Πλάτωνος, ubi Wyttenb. Lucian. 

Hermot. c. S6. ὄψεν γοῦν οὐκ 

tig μακρὰν οὔτε πώγωνα ὡς νῦν 
λάσιον καὶ βαϑύν etc. 

8) Σχῆμα de habitu et ve- 
titu philosophorum proprie 
dii docet Wyttenb. 1. L cui 

- 

adde Bergl. ad Alciphr. I. 54. 
σχῆμα et στολὴ saepe conjungi 
notavit Jacobs ad Philostr. Icon. 
I. 50. p. 390. 

9) Cfr. Julian. Or. VII. p. 
256. C. οὐκ ἔστιν ὅσον οὐχὶ λέ-- 

γειν ἐϑέλων τις ἐκ πάνυ δαψι-- 

λοῦς ἀντλήσειε τοῦ πίϑου. 
10) Apost. Cent. VIII. 5. 

11) Mosc. ὁ χιστρίας. 
42) Apost. Cent. VIIL 5. ἐκ 

τοῦ πηλοῦ. Macar. consentit cum 
Ársenio. 

43) AÀpost Cent VIII. 6. 
plura addit.  Ápud Aristoph. 

Ἀν. 778. ἐκπερδικίσαι. vide ibi 
interpr. 

99 " 
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ζῶον χαὶ διαδιδράσχον τοὺς ϑηρευτάς" λέγεται δὲ ἐπὶ 
τῶν διαδιδρασκόντων. 

3 14. ΩΝ , νὼ 4 , . 

Ex ** vov γειτόνων ἔχουσι τὸ παραδειγμα 

ἐπὶ T» διαφανὴ καὶ γνωριμώτατα δρώντων. 

Ἕκαστος "5 αὐτοῦ τὸ βδέμα μήλου γλύκιον. 

ἡχεῖται" δημώδης. 
'Ex 39 λύκου στόματος ἀφείλου᾽ ἐπὶ τῶν ανεὶ-- 

πίστως λαμβανόντων. 

Ἔκ" τριχὸς κρὲμ αται" ἐπὶ τῶν σφόδρα κινδυ- 
vevóvrtOv' ὅμοιον τὸ ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ἕστηκε "8. 

μ) Apost. Cent. VIIL 7.| 16) Apost. Cent. VIII. 9. Ma- 
'Aristid. Panath. p. 158. zegi|car. ix λύκου στόματος" ἐπὶ τῶν 
μηδενὸς ἀξίων πραγμάτων, ἢ πε-- | ἐξ ἀνελπίστου τε λαμβανόντων. 
οἱ ὧν ἐκ γειτόνων ἐστὶ τὰ πα-- 47) Apost. Cent. VIII. 10. 
ραδείγματα. "Ex γειτόνων ofxeiv, | Cfr. Boisson. ad Aristaen. p. 615. 
in vicinia habitare, Alciphr. II. | ad Anecd. Vol. II. p. 228. Bergl. 
ἢ. ubi Bergl apud Lucian.|ad Alciphr. I. 45. 
Philops. c. 25. ἐν γειτόνων δὲὶ 18) Homeri versus Il. K.175.. 
ἡμῖν ᾧκει. Conviv. c. 22. ἐν] Nov γὰρ δὴ 'πάντεσσιν ini ξυροῦ 
γειτόνων οἰκῶν. lcaromen. c. 8. ἵσταται ἀκμῆς, 
xci σκόπει πρὸς Διὸς, εἰ iv γει-- | saepe expressus est. Simon. Fr. 
τόνων ἐστὲ rà δόγματα. €. 16.| XXXVII. Gaisf. 
i γειτόνων δὲ πενϑῶν ἄλλος dris ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ Ei- 
ἐφαίνετο. bis accus. c. 9. ἰδὼν λάδα πᾶσαν 
ἐκ γειτόνων πρόσεισε δεξιωσόμε - Ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς κείμεϑα 
νος. MHeliod. I. 17. míve δὲ Qvod uevot. 
ἐνταῦϑα ἐκ γειτόνων.  Philostr. | Theogn. 557. 
Icon. Tl. 28. δρα καὶ τὴν dod-| Φραζεο" κίνδυνός τοι ἐπὶ ξυροῦ, 
χνὴν ὑφαίνουσαν 2x γειτόνων. Sy- ἵσταται ἂχ μῆς. 
nes. Dion. p. 46. B. ταύτη ó*|Luc. Jup. trag. C. 5. ἐν ἐσχατοι; | 

πάλιν τὸν “Ἕλληνα τοῦ βαρβάρου ὦ Ἥρα, τὰ ϑεῶν πρόγματα, xol, 
πρῶτον ἄγω xoi σοφώτερόν Tí-| τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου, ἐπὶ ξυ- 
Synt, ὅτε χατιέναι δεῆσαν, δ᾽) ροῦ ἕστηχεν. — Macar. addit: 
μὲν ἐν γειτόνων ἔστη τὴν πρώ- Ἐκ τοῦ dios δέλτων ὃ ó ude- ' 

,rpyy. Max. Tyr. XLI. 5. παρὰ τυς ἐπὶ τῶν τἀληϑῆ μαρτυροῦν-. 
πόδας τὰ δυςχερῆ, ἐκ γειτόνων | των. — Ex, τοῦ βοὸς 5 ut- 
τὰ xaxd. Cfr. Interpp. ad Ari-|or,tE λείπει" καὶ βοῦν ἐρεῖ. — 
stoph. Plut. 455. "Ex κοινοῦ πλείστη μὲν χάριδι 

45) Apost. Cent. VIII. 8. ad δαπάνη δ᾽ ὀλιγίστη. — Ἐξ τυῦ 
'ensum cfr. Julian. Misop. Ρ. ] εἰσορᾷν γίνετ᾽ ἀνϑρῴποις τοὐρᾶνγ. 
519. B. 3avudtew γὰρ εἰκὸς τὰ (Ex Clem. Paedagog. Ili. 5 

βαυτοῦ ἕκαστον. driudTeiv δὲ ra] p. 275., ubi Potter. coll. Bois- 
παρὰ τοῖς ἄλλοι:. 

ζ΄ 
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Tóe& μετὰ τοῦ À 

᾿Ἐλεύϑεραι 19 αἷγες ἀρότρων᾽ ἐπὶ τῶν βάρους 
τινὺς 7) καχῶν ἀπηλλαγμένων. 

᾿Ἐλευϑεριώτερος 20 Σπάρτης" διὰ τὸ ἀνυπό-- 
ταχτον καὶ γενναῖον φρόνημα" διὸ οὐδὲ τείχη περιεβάλ.-- 
λοντο, γόμοις παιδευόμενοι" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἠϑέλησαν ἐχ μά-- 

χης ἡττημένοι ὑποστρέψαι, οὐδὲ ἐτυραγνήϑησαν. 
᾿Ελέφαντος ?* οὐδὲν διαφέρεις" ἐπὶ τῶν ἀναι-- 

σϑήτων, παρύσον καὶ τὸ ζῶον τοιοῦτον... 
Ἐλέφας" 22 μῦν οὐ δάκνει" ἐπὶ τῶν τὰ. μικρὰ 

καὶ φαῦλα ὑπερορώντων. 
᾿Ἐλέφας μῦν οὐχ, ἁλέσκει" ὁμοία τῇ. προτέρῃ. 
᾿λέφαντα ?* ἐκ μυίας ποιεῖς" ἐπὶ và» τὰ 

ἐλάχιστα ἐπαιρόντων τῷ λόγῳ" “Τουκιανὸς ἐν τῷ &yxw— 
uit τῆς μυίας" πολλὰ δ᾽ ἔτι ἔχων εἰπεῖν καταπαύσω 
τὸν λόγον, καὶ μὴ δόξω κατὰ τὴν παροιμίαν ἐλέφαντα ἐκ 

μυίας ποιεῖν. ΄ 

Ἔλϑοι ?* ξένος ὕστις ὀνήσει" Θετταλῶν κατα-- 
στρέψας τὰς πόλεις ὃ Φίλιππος καὶ τοὺς Hévovg πωλη-- 

σας εἴρηκε τοῦτο. 

Ἕλκος γὰρ πέλει τῆς ἀληϑείας p34vog" ἀπὸ 

γνώμης. 
Ἑλοῦ "5 βίον τὸν ἄριστον, ἡδὺν δὲ αὐτὸν ἡ συνὴή-- " 

ϑειὰ ποιῆσει. 

son ad Philostr. p. 640.) --| 
Ἕχτῃ ἡ μόρᾳ" ἐπὶ τῶν ὀγαϑῶν᾽ 
ἐγ ταύτη γὰρ οἱ ϑεοὶ τοὺς γίγαν-- 
τας ἐνίκησαν. -- "Ex τῆς πλη- 
βεστάτης εἰς τὴν κεγωτές- 

ear ὅτε χρὴ, μεταλαγχάνειν τοὺς 
οὐχ ἔχοντας παρὰ τῶν ἐχόντων. 

19) Apost. Cent. VIII. 41. 
Macar. consentit. De ἐλεύϑερος 
cum genitivo notavit quaedam 
Boisson. ad Philostr. p. 549. 

20) Apost. Cent. VIII. 42. 

21)- Apost. Cent. VIII. 15. la- 
tius exponit. 

22) Apost. Cent. VIII. 15. 
addit quaedam. Macar. ἐλέφας * 
μῦν οὐ διώκει. Cetera ut Ársen. 

23) Apost. Cent. VIII. 44. 
multa affert a re aliena. Lu- 
ciani locum non habet. 

24) Apost. Cent. VIII. 18. 
Mosc. £135. 

25) Praeceptum. Pythagpri- 
cum, de quo disputavit Wyt- 

09 * 



Τὸ € μετὰ τοῦ μ. 

Ἔμβαρός " εἰμι" ἦν πρότερον ὁ Πειραιεὺς νῆσος, 
ὅϑεν xal τοὔνομα εἴληφεν, ἀπὸ τοῦ διαπερᾷν" οὗ τὰ 
ἄκρα ΙΜούνιχος κατασχὼν ἹΜουνιχίας ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν 
ἱδρύσατο" ἄρκτου δὲ γενομένης ἐν αὐτῷ xol ὑπὸ τῶν 
9 4 ) δ 2 ) T A ? 

4 d95valov αναιρεϑείσης λιμὸς ἐπεγένετο, οὐ τὴν ἀπα}- 
λαγὴν ὁ ϑεὸς ἔχρησεν, ἂν τις τὴν ϑυγατέρα ϑύσῃ τῷ 
ϑεῷ. Ἔμβαρος * δὲ μόνος ὑποσχόμενος ἐπὶ τῷ τὴν ἷε-- 

ρωσύνην, αὐτοῦ τὸ γένος διὰ βίου ἔχειν, διακοσμήσας 
αὐτοῦ τὴν Svyevépa ἐϑυσεν᾽ ὅϑεν xal εἰς παροιμίαν πε-- 
ριέστη " τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν -παραπαιόντων καὶ μεμη-- 
γνύτων. 

μὲ 3 dà ζνυτος xol “Μέλιτος ἀποκχτεῖναι 

μὲν δύυνακται" βλάψαι δὲ οὐ δύνανται" Σωκράτους τὸ 
λόγιον, λέγεται δὲ ἐπὶ τῶν βλαπτόντων τινὰς τὸ σῶμα, 
τὴν δὲ ψυχὴν μὴ λυμαινομένων. 

Ἐμποδών“ ἐστι τὸ πρᾶγμα" ἐπὶ τῶν προχείρων 
καὶ εὐχερῶν᾽ ἐχρήσατο δὲ ταύτῃ τῇ λέξει Θουχυδίδης ἔν 
ὀγδόῃ" τὰς ἐμποδὼν αἰτίας ἐπισκοπεῖν" ποῤῥωτέρω δὲ μη-- 
δὲν ἐπορέγεσϑαι 5 ταῖς διανοίαις ἤτοι προχείρως" ““υχοῦρ-- 
γος δὲ ἐν τῷ κατὰ 5 “Ἰυκόφρονος, ἀντὶ τοῦ φανερόν" Πλάτων 
δὲ ἀντὶ τοῦ ἐν μέσῳ. Ἰσαῖος δὲ ἀντὶ τοῦ ὑπόγυιον xai ἐν 

χερσί" qol γὰρ ἐν τῇ ὑπὲρ Εὐμαϑοῦς εἰς ἐλευϑερίαν 
ἀφαιρέσει" ἀλλὰ τὸ πρωϊζὸν, ὦ ἄνδρες ,Αϑηναῖοι, τουτὶ 

γὰρ παντελῶς ἐμποδὼν εἶναι" ἐχρήσατο δὲ Ἱεροκλῆς ἀντὶ 
τοῦ ἐμποδίου" καὶ GÀÀow φησὶ γὰρ ἐν δευτέρᾳ φιλοσο-- 
φουμένων παρὰ τῶν φιλοσόφων" τίς γὰρ αὑτὴν οὐχὶ καὶ 

tenb. ad Plut. Praec. Sanit. 5) Plat. Apolog. c. 18. P 
p. 125. C. — Macar. addit: 22a- | 50. C. 
qesoc dvo ἐπὶ τοῦ δειλσῦ. A) Apost. Cent. VIII. 20. 

1) ÀÁpost. Cent. VIII. 19. 5) Mosc. ὠπορέγεσϑαι. 

4) Mosc. Jiaoo:. 6) Mosc. μετά. 
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ἔγημε καὶ παῖδας ἀνείλετο καὶ οὐσίας ἐπεμελήϑη, μηδε-- 
γὺς ἐμποδὼν ὄντος. 

᾿Ἐμπεδοκλέους ? ἔχϑρα" ἐπὶ τῶν δυσοργήτων᾽ 

QUY δέ, φησι "tvalag ὃ ; ἐγὼ τοιαύτῃ φιλίᾳ σιφηβμόσϑαι 
σε, ὥστε μηδ᾽ ἂν τὴν. Ἐμπεδοκλέους ἔχϑραν ἰσχύσαι 
διαστῆσαι. 

Ἐμὲ 3 μὲν ἂν μανῶσι, σὲ δὲ ἄν σωφρονῶσι᾽ 

λείπει τὸ, ἀποκτενοῦσιν᾽ ἤτοι ἐμὲ μὲν ἀδίχως, σὲ δὲ 
δικαίως. ; | | 

Ἔμπροσϑεν *? κρημνὸς, ὄπισϑεν λύκοι" ἐπὶ 
τῶν ἐν μέσῳ δύο κακῶν ἀφύκτων περιπαρέντων. 

Τὸ e μετὰ τοῦ ν. ͵ 
4 

y ** δὲ διχοστασίῃ κἂν ᾿Ανδροκλέης nole- . 
μαρχεῖ᾽ ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τῶν διὰ περιπέτειαν τινὰ τι-- 
μῆς ἀξιουμένων" τοιαύτη δὲ ἐστιν καὶ ἡ λέγουσα. 

Ἔν γὰρ ἀμηχανίη καὶ καρκίνος ἔμμορε τιμῆς, 
Καὶ ἐν ἀμούσοις καὶ κόρυδος '"* φϑέγγεται. 
Ἔν Διὸς κήποις ἀροῦσϑαι μόνον εὐδαίμονας ὄλβους" 

Σοφοκλέους. 
Ἔν Πυϑίου σχέσαι "3" οἷον κινδυνεῦσαι" Πει-- 

σίστρατος γὰρ ὃ τύραννος ποιῶν νεὼν, εὑρών τινα ἀπο-- 
πατοῦντα, μέτοικον ἀπήγαγε" προέγραψε γὰρ μηδένα 
ἀποπατῆσαι. 

Ἔνεστι "^ xav μύρμηκι χολὴ" παρεγγυᾷ, μηδὲ 
τῶν μιχρῶν καταφρονεῖν ἐν τῷ ἀμφισβητεῖν. U 

7) Ápost. Cent. VIII. 91. δροκλέης πολεμαῤχεῖ elc. τοι- 

«Τυσίας omittit Mosc. ary δέ ἔστιν x». v. Δ. Om. 
9) Apost. Cent. VIII. 22. 12) Scriptum erat χόροιδος, 
10) Apost. Cent. VIII. 25. inscripto v. Matth. Apud Apost. 

Macar. sub hac litt. nihil ha- κόροικος eX vitio codicis, ut 
bet, nisi ἐμαυτοῦ βαλανεύσω᾽ ἐπὶ Pantinus testatur. 
τῶν ἑαυτοῖς διακονούντων. 13) Apost. Cent. VIII. 25. 

11) Apost. Cent. VIII. 21. 14) Apost. Cent. VIII. 26: 
Macar. αὶ ἐν δι χοστασίησι᾽ καὶ .4»-- | Macar. ἔγνεστε καὶ μύρμηκε χο- 
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Ἔν "5 ϑέρει τὴν χλαῖναν κατατρέβεις" ἐπὶ 
. φῶν μὴ καϑ᾽ ὥραν τοῖς ἀναγκαίοις χρωμένων. 

“Ἑνὸς "9 χανόντος μετέσχηκεν ἕτερος" αὐτο- 
δίδακτος. 

“Ἑνὸς "7 φιλίη ξυνετοῦ κρέσσων ἀσυνέτων πάντων. 
"Ev9' 18 οὔτε μίμνειν ἄνεμος, ovt. ἐκτελεῖν. 

ἐᾷ ἐπὶ τῶν δυσχρήστοις περιπεσόντων τοῦτο λέγεται" 
»;? * 2 5 c , 

φησὶ δὲ αὐτὸ πὰρ «ἰσχυλῳ 0 Φιλοχτητης. 
| 'Éy ?? τοῖς τόποις τῶν τυφλῶν “άμων βασιλεύει. 

Ἔν 5 πίσσῃ τήρησον τὴν καρδίαν" «vci τοῦ 
γενοῦ ἀνδρεῖος. 

Ἔν “ ὁδῷ μὴ oxibe ξυλα" ἀντὶ τοῦ, προχώρει 
xal μὴ αἰτίαν δῷς πρὰ καιροῦ τελευτῆσαι. 

Ἔν Ἢ Καρὶ τὸν κίνδυνον" ἐπὶ τῶν ἐν ἀλλοτρί- 
οἷς κινδυνευόντων. 

"Ev λίϑοις “3 ἐμάχοντο, λίϑον δ᾽ οὐκ ἦν ἀνελέσϑαι. 
4 24 t i ) 4 ) ' e 2. 

Ἐν" μυρτου κλωνὶ τὸ ξίφος xoovnzac' ἐπὶ 
- . ! M , rk e € hy c ! 

τῶν TEOLOULEYOY GuvdnuG τι κατὰ τινος" 0 γὰρ 2douo- 

Adj? ὅτι οὐδὲ τῶν μικρῶν δεῖ xa- | oua" ἀληϑέστερον δ᾽ εἰπεῖν εἴ- 
ταφρονεῖν. j| ρηται ἐπὶ τῶν ἐν ἑτέροις καὶ οὐκ 

15) Apost. Cent. VIII. 57. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς rdg πολεμικὰς πρῶ- | 
46) Apost. Cent. VIII. 28. ἰ τοπείρας ὕφισταμένων᾽ εἰσαάγον- 
17) Apost. Cent. VIII. 29. ται δὲ oí Κᾶρες, xai ὡς εὐτελεῖς... 
18) Apost. Cent. VIII. 50.] διὰ τὴν μισϑοφορίαν, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

Apogr. Dresd. ἀνέμους οὖ. ἐ. [Ὅμηρος, τίω δέ pix ἐν Καρὸς αἷ- 
és. σῇ, ἤγουν ἐν δούλου ταάξει᾿ Ka- 

49) Apost. Cent. VIII 51. pec γὰρ dei δοῦλοι. Archiloch. 

20) Apost. Cent. VIH. 32. | Fragm. XIV. ed. Liebel. χαὶ δὴ 
21) Apost. Cent. VIII. 535.  |'Eníxovgoc, ὥσπερ Κὰρ, κεκχλήσο- 

| 92) Apost. Cent. VIIL 54.| μαι, ubi editor. Plat. Euthyd. 
τουτέστεν, ἐν ἀλλοτρίοις σώμα-- | p. 285. C. εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ νέοι 
σιν᾽ λέγεται δὲ αὕτη ἐπὶ τῶν &- | φοβεῖσϑει ὥςπερ ἐν Καρὶ ἐν ἃ μοὶ 
φειδῶς εἰς τὰ ἑαυτῶν σώματα πο-- | Foro ὃ κίνδυνος. ristid. Panath. 
λεμούντων᾽ ἅπὸ μεταφορᾶς τῶν) p..165. ἐν δὲ τῷ Καρὶ καὶ οὐκ 
Καρῶν᾽ ἐπεὶ. ὥς τινές φασι, πρῶ-- | ἐν τοῖς αὑτῶν σώμασι τὰς πείρας 
τοι ἐμισϑοφόρησαν᾽ ἄλλοι δὲ .4ρ-- ποιούμενοι. 
xdóa; φὰσίν. Ἐπειδὴ δὲ Κᾶρες 23) Athen. X. p. 457. B. 

ἐμισϑοφόρουν, προέταττον αὐτοὺς) ' 24) Apost. Cent. VIII. 55. 
«ὧν πολέμων. p οὗ xai Jj παρ-- 
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doe καὶ ᾿Αφιστογείτων ἐν μύρτοις ῥίψαντες τὸ ξίφος 
Ἵππαρχον τὸν τύραννον ἀπέκτειναν. 

'"Eyrzi 55 xal ἄλλοι πονηροὶ, 
* , 

ini xxbà ἄλλαι ἀλώπεκες. 

9." , ! ^. 
ovx ἐγὼ μόνα κόλουρις 

Pp 

Ἔν “5 παϊσὶ μὲν γέρων, ἐν δὲ γέρουσι παῖς" 
JC “ , . C ? , -Ὁ € 2 0* & 
ἐπὶ τῶν τταλιμιβολων" oL ἀντίτεχγοι τοῦ Ἑρμογένους én— 
ταχαίδεκα ἐτῶν ὄντος, ὅτε τὴν ῥητορικὴν συγγράφειν 

E" € ’ - 

ἐπεχείρησε, τρίτου δὲ xol εἰκοστοῦ, ὅτε ἐξελάϑετο, τοῦτ᾽ 
. 4 ᾿ ^4 , 

εἶπον τὸ παροιμιῶδες λόγιον. 

'E» " Σπάρτῃ μόγῃ λυσιτελεῖ γηράσκειν" 
παρόσον oL Aakedeuóvun 
qoa. 

Ἔν 58 Σάμῳ κομήτη 

μεγάλως ἐτίμων τοὺς γέ-- 

ς΄ ἐπὶ τῶν οὐδὲν χαρίεν λε-- 
γὐντων" οἱ γὰρ οἰκοῦντες ἐκεῖσε, πρὸς χοροὺς ἐπιτήδειοι, 
οὐ πρὸς ἄλλο τι χρήσιμοι. 

Ἔν 5 πέϑῳ τὴν κεραμείαν μανϑάνειρ᾽ ἐπὶ 

τῶν τὰς πρώτας μαϑήσεις ὑπερβαινόντων, ἁπτομένων δὲ 
τῶν μειζόνων ἢ τῶν τελευταίων. 

25) Timocreontis 
Plut. Themist. c. 21. 

26) Apost. Cent. VIII. 56. 
Rhet. Gr. Vol. II. p. 13. Koi 
᾿Αντίοχος ὃ σοφιστὴς ὑποσκώ- 
7rw» εἰς αὐτὸν οὕτως ἔφη Ἕρ- 
μογέγης ὃ ἐν παισὶ γέρων, ἐν δὲ 
γέρουσι παῖς. In Codice Mona- 
censi CCCXXVII. Fol. 21. in 
Prolegomenis τῶν στάσεων ita 
legitur : ἑπτακαίδεκα μὲν γὰρ 
ἐτῶν γεγονὼς γράφει τὸ προκεί- 
μένον βιβλέον, εἰς τρίτον δὲ καὶ 
εἰχοστὸν προελϑὼν τὸ περὶ τῶν 
ἰδεῶν ἐξέδωχε σύνταγμα, ἂν δὲ 
τῷ πέμπ τῳ καὶ εἰκοστῷ ἐξελάϑετο, 
ὥστε καὶ Ζέγεται, ἐπ᾿ αὐτῷ τοὺς 

ἀντιτέχνους εἴπειῖν" ἝἬ,μογένης 2 ἐν 
παισὶ ». τ. 4. Cfr. Eunap. Vita 

imi* ó xai à» μϑιρακίῳ σρε-- 
σβύτης JovAravdg , ubi Boisson. 

versus, 27) Apost. Cent. VIII. 58. 
28) Apost. Cent. VIII. 59. 
29) Apost. Cent. VIII. 40. 

Apogr. Dresd. χεραμίαν. Macar. 
ἐν πέϑῳ τὴν κεραμείαν μανϑά- 
γειγ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς τἐλειωτέ- 
ροις τὰ εἰσαγωγικὰ μαγϑαγόντων. 

Plat. Gorg. P. 514. E. o) κα- 
ταγέλαστογ ἂν ἦν τῇ ἀληϑείᾳ, εἰς 
τοσοῦτον ἀνοίας ἐλϑεῖν ἀἄνϑρω- 
πους, ὥστε πρὶν ἰδιωτεύοντας 
πολλὰ μὲν, ὅπως ἐτύχομεν ποι-- 
ἣσαι --- τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο 
τῷ πίϑῳ τὴν κεραμείαν 6 ἐπιχειρεῖν 
μανϑάνειν. Aliter Jo. Diac. Alleg. 
ad Hes. Theog. init. Κεραμεία τὸν 
πέϑον, ἣ παροιμέα φησί. Doxopa- 
ter in homiliis ad Áphthon. pro- 
gymn. (Rhet. Gr. V. I. ed. nostr.) 
xai ὥσπερ ἐν πίϑῳ τὴν κεραμείαν 
μαϑεῖν ἀνόητον, amo γὰρ τῶν 
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"Ev 9? τῷ μέρει τις καὶ τὸ πῦρ σκαλενσατω᾽ 

ἐπὶ τῶν εἰς κοινὸν μὴ τὰ ἴσα παρεχομένων. 
Ἔν 31 τοῖς ἀγῶσι τοὺς προεξανισταμένους απίζου-- 

σιν, ἀλλὰ xal«wovtc ἀπολειφϑέντας οὐ στεφανοῦσι" ἐξ 

ἀποφϑεγμάτων δυοῖν" ἑνὸς μὲν ὄντος Εὐρυβιάδου 4a- | 

κεδαίμονίου, ἑτέρου δ᾽ ᾿4ϑηναίου Θεμιστυκλέους. 
"Ev 8: τριόδῳ εἰμί" ἐπὶ τῶν ἀδήλων σιραγματων' 

ἐπεὶ ὃ ἐν τριόδῳ γενόμενος ovx οἶδε, ποίᾳ χρήσεται ὁδῷ. 
Ἔν 9 οἴνῳ ἀλήϑεια" παρύσον οἱ οἴγῳ χρώμενοι 

τὰ ἀπὸ καρδίας λαλοῦσιν. | 
Ἔν ^ Ψύλλας δήξει ϑεὸν ἐπικαλεῖται: QU 

ov δεῖ ἐπ᾽ ἐλαχίστων τοῦ ϑείου δεῖσθαι xal τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ ἐπικαλεῖσϑαι. 

"Ev voi 35 χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ᾽ 
ἐνὶ βουλῇ" παρῦύσον τῇ μὲν βουλῇ λόγων δεῖ 35, τῷ 0i 
“τολέμῳ δυνάμεως. 

. E» Σάμῳ ? κομήτης" ἐπὶ τῶν οὐδὲν χαρίεν λε- 
γόντων. 

Ἔν 38 ἀχύροις πῦρ éyxel^ ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίως γι-- 
γομένου. DEDE 

Ev 3? φρέατι κυνομαχεῖν᾽ ἐπὶ τῶν ἀποφυγὴν 
᾿ οὐκ ἐχόντων καὶ μοχϑηρῷ τινι προςπαλαιόντων. 

Ἔνϑα περιττὴ τροφὴ, πολλοὶ μύες καὶ γαλαῖ. 

μικροτέρων ὀφείλει ἄρχεσϑαι ó 50) Apost. Cent. VIII. 41. 

«ραμεὺς, καὶ οὕτω πίϑοις ἐπι- 51) Plut. Themist. c. 11. 

χειρεῖν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν 'παρ- 52) Apost. Cent. VIII. η5. 

ὄντων προγυμνασμάτων ἀπὸ τοῦ 53) Apost. Cent. VIII. d 

εὐκολωτέρου καὶ ἁπλουστέρον πρῶ- Cfr. infra: oivyog καὶ παῖδες a- 

τον Ggxréov τῷ γυμνασϑησο μένῳ. ᾿ληϑεῖς.΄ 

Theon. Progymn. c. 4. καὶ τὸΪ 54) Apost. Cent. VIII. 45. 
πάντων ἀγροικότατον, ὅτι οὗδε᾽' 55) Apost. Cent. VII. 5. 

οἷς προσῆκόν ἔστιν ἔγγυμνασά-- | Mosc. iv, τ΄ 

'μϑνοι ἐπὶ τὰς Üixevixag xoi δη- 56) 4Ζεῖ omisit Mosc. 

pnyoeixag ἵενται ὑποϑέσειφ᾽ τὸ δὴ 57) Mosc., ἕν γάμῳ πωμήτης: 

λεγόμενον κατὰ τὴν παροιμέαν, ἐν 58) Apost. Cent. VIIL 57. . 

πίϑῳ τὴν κεραμρίαν μαγϑάγοντες.] 59) Apost. Cent. VIII. 46. 



Ἐνδυμίωνος ^ ὕπνον καϑεύδεις" ἐπὶ τῶν δι᾽. 

ἔρωτα ὑπνηλῶν᾽ ἐπειδὴ ὁ ὕπνος ἐρασϑεὶς μειρακίου 'Ey— 
δυμίωνος ἔτι καὶ νῦν κατέχειν αὐτὸν λέγεται κοιμώμενον. 

E» πυρὶ * βέβηκας' d ἐπὶ αἰσχίστου, ἢ 
τάχους. 

Ὁ 5 * 
47, 

, Ἐν ἅλῳ ἢ δρασκάζεις, ἤτοι κρύπτῃ: ἐπὶ τοῦ 
μῇ δυναμένου λαϑεῖν. 

E» 43 
- / ἡδυπαϑεῖν διωκόντων. 

Ἐν 4“' σκότει ὀρχεῖσϑαι" 
μοχϑούγτων.. 

Ἐν νυκτὶ 45 βουλή" ἐπειδὴ ἡ 
δωσι βουλεύεσϑαι. 

Ἐν νυκτὶ ^6 λαμπρὸς, 

μέλιτι σαυτὸν καταπάττεις" ἐπὶ τῶν 

ἐπὶ τῶν ἀμαρτύρως 

γὺξ παῤῥησίαν a- 

9 t 
ἐν φαει 

, ? 

δ᾽ ἀνωφελής: 
ἐπὶ τῶν ἀνωφελῶν ἐν οἷς οὐ χρή * ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς 
γυχτερίδος. 

Ἐνδύεται ^ τὴν λεοντῆν" ἐπὶ TOV μεγάλα eni- 
χειφούντων. 

Ἐν "5 πέντε "κριτῶν γούνασι κεῖται. 

49) Apost. Cent. vm. 47. 
Macar. imi τῶν ἐπὶ πολὺ xoi- 
μωμέγωγν. 

41) Ἀροϑῖ. Cent. VIII. 48. 
49) Apost. Cent. VIII. 49. 

Macar. iv &Ào Jgaxdieu τὸ 

δρακάζεις ἀντὶ τοῦ κρυπτῃ. 
tera ut Ársen. 

43) Apost. Cent. VIII. 59. 
ΔΆ) Apost. Cent. VIII. 51. 
^5) Apóst. Cent. VIII. 52. 
46) Apost. Cent. VIII. 55. 

Macar. explicationem: ἐπὶ τῶν 
ἀγωφελῶν etc. Om. ᾿. 

47) Ápost. Cent. VIL 54. 
^8) Dictum ex imitatione ho- 

merici illius: Jed» ἐν yosvac: 
χεῖται, ei translatum ad judi- 
v, qui po&tarum scenicorum 
certaminibus praesidebant. Hos: 

Y 

Ce- 

vero^ quinque fuisse, innuit 
Schol. ad Aristoph. ἂν. A45. 
óuvvu" ἐπὶ τούτοις πᾶσε νικᾶν 
ταῖς κριταῖς, quem versum, ita 
explicat Schol. ἔκρενον ot κρε-- 
ταὶ τοὺς χωμικοὺς, οἱ δὲ dau- 
βάνοντες τὰς πέντϑθ: ψήφους 
εὐδαϊμόνουν. ἱμιοῖδη. Ἔοχατ. ἡ 
€. 33. 9 τίϑεμεν καὶ τοῦτον dv 
ταῖς τελείαις ψήφοις μίαν τῶν 
πέντε εἶναι, àd hunc meren al- 
ludere videtur. — Macar. addit: 
Ἕν ἀνϑ᾽ ἑνός" ἐπὶ τῶν ποι-- 
ούντων κακῶς, ἀνϑ᾽ ὧν ἔπαϑον.---" 

Ἐν γῇ πένεσϑαε κρεῖττον, ἢ 
πλουτοῦντα πλεῖν. -- Ἕνεκα 
ὄττης" Ó φασι νῦν οἷωνοῦ χά- 
ριν. — Ἔνεισιν ἂν δειλοῖσιν ἀν- 
δρεῖοι 26γοι. --- Ἐγκαϑιζὸ με-- 
vos τρίποδι ϊουσοῦν᾽ ἐπὶ 

| 30 
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τοῦ τόπου. 

25. -- 

Ἐν σχώλῳ μήτ᾽ αὐτὸς εἶναι, μηϑ᾽ ἑτέρῳ C 
ἐπὶ τῶν κακῶν ἀνϑρώ)ων᾽ ταραχώδους ὄντος 

, 

Τὸ & μετὰ τοῦ E. 

Ἐξ" 

7 γάτων. 

Ἐξ toov? δίδου πᾶσιν" 

ς d ? ε " e. rJ T^ , 

évog πανϑ 0pqv' ἐπὶ τῶν παρορωντῶων. 
ἘΣ ἄμμου σχοινίον πλέχεις" ἐπὶ τῶν ἀδυ-- 

ἐπὶ τῶν ὀρϑῶς ἃιανε-- 
) 

μόντων καὶ δικαίως κρινόντων. 
“ ' 4 ^ , 

Ἐξ ἁπαλῶν 4 ὀνυχων᾽ ἀντὶ τοῦ νηπιοϑεν. 
EE 5 ἡμῶν τέτμηται ὁ ἱμάς" ἐπὶ τῶν ἐξ οἰκεί-- 

- e , : 
ὧν χακῶν s πασχόντων᾽ φασὶ 9 γὰρ βοῦν ἐἰδόνγα μα- 

στιγα τοῦτο εἰπεῖν. 
EE? Ἐτεοβουτάδων ἕλκει τὸ γένος" ἐπί τῶν 

εὐγενῶν" γένος γὰρ πολὺ καὶ λαμπρὸν ἀπὸ Βούτου, ἀφ᾽ 

ov ἱερεῖς καθίσταντο ᾿᾿ϑήνησιν. 
ἙἘξὸν ὃ φυγεῖν δίκην οὐ χρὴ ζητεῖν" "Alufi- 

ἀδης καλούμενος ἐπὲ κρίσιν ὑπὸ ᾿ϑηναίων ἀπὸ Σικελίας 
?/ € M 5 i1 ^ , 3 , 4 | ἔκρυψεν ξαυτον εἴπων voUrO^ εἴποντος δέ τινος ov πι- 

' ^» 4 . -Ὁ Α στεύεις τῇ πατρίδι τὴν περὶ σεαυτοῦ κρίσιν; ἐγὼ μὲν, 

τῶν λόγους ἀσχούντων. --- Ἐν] Arist. ὕπερ τῶν Terr. p. 509: 
τοῖς ὁμαυτοῦ δικτύοις &- | rov ἀνϑέρικον ϑερίζοντες, τὸ ἐχ 
λώσομαι᾽ ἐπὶ τῶν ὕπο τῶν τῆς ψάμμου σχοινίον πελέκοντε;. 
ἐδίων παρεργιῶν ἁλισκομένων. — 
Ἐν κοινῷ κεῖται" ἐπὶ τῶν 
κοινὴν ψῆφον φερόντων. — Ἔν 
τῷ σχάφει τῷδ᾽ "Évsotav 
ἀγύρτης" λέγοιτ᾽ ἄν, ὅτε ἐν 
παντὶ πράγματι ἔνεστι καὶ συ- 
καφαγντικόν τι. Ἐν πανέι 
μύϑῳ καὶ τὸ δΖαιδάλου 
MUGgog' ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς αλλο-- 

τρίοις καχοῖς χαὶ τὰ oixeia διη-. 
γου μένων. 

4) Apost. Cent. VIII. 58. 
2) Apost. Cent. VIII. 59. 

Macar. ἄμμου oy. πλέκει etc. 

N 

5) Apost. Cent. VIII. 60. 
4) Plut. de Educat. c. 5. τὸ 

δὴ λεγόμενον ἔξ. ὀνύχων  dna- 
λῶν. ubi Wyttenb.. . 

5) Apost. Cent. VIII. 61. 
6) Mosc. φησὶ, quae et alibi 

permutantur. Vide Góller ad 
Dionys. Hal. de Compos. p. 152- 

7) Apost.. Cent. VIII. 62. 
8) Apost. Cent. ὙΠ]. 65. 

ἐξὸν φυγεῖν gum ζητεε δίχην. ka- 
dem verba post εἰπὼν repetit. 
Cfr. supra apophthegmata p. 
128. .. 



ipp, οὐδὲ τῇ μητρὶ ; μήπως ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν 
βάλῃ ψῆφον ἀντὶ τῆς λευκῆς. : 

Ἔξω 3 βελῶγ καϑῆσϑαι' παραινξτική. 7) παροι-- 
μία" Ὅμηρος | 

^— Ex βελέων μήπου τιξ ἐφ᾽ ξλκεὶ ἕλκος ἄρηται.. 
Ἔξελε 10 δὴν κόρυζαν τῆς δεινὸς" ἐπὶ τῶν ὁρ- 

γίλων καὶ ἰσχυρογνωμόνων "". 
ἜΣ ἀξίου "" γοῦν. ξύλου ἢ ἣν τι καὶ τδίσχητε, πάσχϑεν 

τοῖς σοφοῖς δοχήσετε. | 
sq]xsocióng H ἐγένου" ἐπὶ τῶν ὁδοῦ ἀπαπλα-- 

γηϑέντων" τοῦτον γὰρ ὡς ξένον διαβάλλουσι καὶ πλάνον" UC 
οἱ δὲ ξένοι μᾶλλον taccL τὰς ὁδοὺς" ἐξαπορήσαντες οὖν. 

τῆς 0090 καὶ ἀποπλανηϑέντες εἶπον" οὐδ᾽ ἂν Ἐξηκεστίδης 

εὕροι τὴν εὐθεῖαν ὁδόν" εἴρήται οὖν ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων. 

ἜΣ 54 οὐρέας πλεῖ τις, καὶ ἐξ οὐρίας: τῷ 
δεῖνι τὰ πράγματα φέρεται ἐπὶ τῶν εὐτυχουντὼν, 
ὅϑεν xal τὸ συνεπουρίζειν. ἀπὸ τῶν ὄπισϑεν πνεόντων 
xu τὴν. ναῦν ὠϑουντῶν ἀνέμων ᾿μετείληπται" ovg διὰ 
τοῦτο οὐρίους χαλοῦσιν' ὡς κατὰ τὸ οὐραῖον τῆς. "608 

, . ? i15 , 
À πνέοντας" εἰ !5 μήποτε δὲ καὶ ἀπὸ μείαφορᾶς τῶν λε-- 

9) Ápost. Cent. VIII. 64. Ho- 
meri. (Il. £. 450.).. mentionem 
nonfacit. Lucian. quomod. hist. 
consecr. c. 4. πῶς ἀσφαλῶς μ8-- 
Je τοῦ πολέμου, αὐτὸς ἔξω 
βέλους ἑστὼς. ἐγώ σοι φράσω. 
Dial Mar. 1L.4. ἐπεὶ δὲ" διέ- 
φυγε, καὶ ἔξω ἣν βέλους, Ὀδῳισ- 
σεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη. Navig. c. 
M. τοὺς πολεμοῦντας ἐπιακοπεὶν 

ἔξω βέλαυς ὑπεραιωρούμενον. 
10) ἀροβι, Cent. VIIL 65. 

lia sensu usurpatur apud Lu- 
cianum Navig. €. 45. καί τοι 
ἐνὸς τοῦ ἀναγκαιοτάτου (scil. 
δαχτυλέον) πρᾳρδεῖ. :. ὃς περιϑέ- 
μενον σε ' παύσει μωραέγοντα, 

τὴν πολλὴν ταύτην κόρυζαν. ἀπο-- 

ξύσας. Cfr. Hor. Sat. I. 4. 7. 
facetus, emunctae naris. 

11) Mosc. ἐσχυρογνώμων. 
. 12) Vide supra s. prov. ἀπὸ 
καλοῦ ξύλου. : 

15) Apost.. Cent. VIII. 66. 
cfr. Áristoph..Áves 10.  , 

Ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν éj- 
εύραις σύ πουΣ 

Οὐδ᾽ αἱ μὰ 2] α γ᾽ ἐντεῦϑεν 
᾿Εξηκεστέδης. 

ubi Interpr. | 
14) ;Apost. Gent.. VIII. 67. 

ἐξ οὐρίας vel ἐξ. οὐρίων πλεῖν 
exposuerunt Lobek ad Soph. 
Aj. 1072. Bergl. ad Alciphr. 
II. 4. P. 352. 

45)" εἰ inserui ex Apostolio. 

390 * 
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ὄντων λέγεται, οὕς φασι τῇ ἑαυτῶν οὐρᾷ ἀντὶ μάστιγος 
πλήττοντας ἑαυτοὺς eig δρόμον ἐλαύνειν. 

, . r 

ἜΣ ?5 ὀνύχων λέοντα ἔνεστι μαϑεῖν, καὶ cx 
μικρᾶς γεύσεως πηγήν᾽ 

᾿μανϑανόντων τὸ πᾶν. 

Ἔξω Γλαῦκε, "U, χειμῶνα γὰρ σημαΐνει ὃ 
ϑαλάσθεος * ὃ ἰχϑὺς ὁ Γλαῦκος τὰ γεννώμενα £x τῆς 
συννόμου παραφυλάττεται, 18 ἰσχυρῶς, ἵνα ἀνεπιβουλευ- 
τὰ τε καὶ ἀσινῆ ἦ᾽ καὶ ἕως μὲν φανερὰ καὶ ἔξω δέους 
διανήχεται" ὃ δὲ τὴν φρουρὰν οὐκ ἀπολιμιπάνει" ἐὰν δέ 
τι δείση τῶν νηπίων, 0 δὲ χανὼν εἰσεδέξατο τὸ βρέφος" 
εἶτα τοῦ φόβου παραδραμόντος τὸν καταφαγέντα "9 ἀνε- 
uel, οἷον ἐδέξατο, καὶ ἐκεῖνος πάλλεν νήχεται. 

ἐπὶ τῶν ἐκ μικροῦ τινὸς 

Τὸ & μετὰ τοῦ o. 

Ἴοικα * βοῦς ἐπὶ δφαγὴν μολεῖν. 
- 

» € ὦ . , P ») ΄ , 

ἔοικεν 0 τοῦ φιλάργυρου βίος νεκροῦ δείπνῳ, ravra 
γὰρ ἔχων τὸν εὐφρανθησόμενον οὐκ ἔχει. 

16) Apost. Cent. VIII. 68. 
Macar. ἐξ ὀνύχων τὸν λέοντα" 
ὁμοία rj ἐκ τοῦ γεύματος ἣ 
πηγή. Cfr. Lucian. ' Hermot. c 
62. Φρασί γέ τοι τῶν πλαστῶν 
τινα, ἐρειδίαν οἶμαι, ὄνυχα μό- 
vov λέοντος ἰδόντα, ἀπ᾽ ἐκείνου 
ἀναλελογίσϑαι, ἡλίκος ἄν ὃ πᾶς 
λέων γένοιτο, κατ΄ ἀξίαν τοῦ 
ὄνυχος ἀναπλασϑείς. Plut. de 
def. orac. c. ὅ. τοῦ δὲ Ζΐη μη-- 
τρίου καὶ γέλοιον φήσαντος εἶναι, 
ἀπὸ μικρῶν πραγμάτων οὕτω 

μεγάλα θηρᾶν, οὐ κατ᾽ Jàxaiov 
ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα γράφοντας, 
δλλὰ ϑρυαλλίδι καὶ λύχνῳ τὸν 
οὐρᾳγὸν ὅμοῦ καὶ τὰ sium av- 
T(t μεϑιστάντας. 

47) Apost. Cent. VIII. 80. 

18) Mosc.. παρασκευάζεται. 

c. ᾿Εξαίρω λόγου" 

19) Mose. καταφυγόντα. Ma- 
car. addit: Ἐξ ἑνὸς πηλοῦ" 
ἐπὶ τοῦ ὅμοΐξου καὶ παραπλησίου. 

ἐπὶ τῶν διὰ 
τιμὴν ἐξαιρουμέγων καὶ ἀτελείας 
τυγχανόντων. (Plat. Symp. p. 
176. c. “Σωκράτη δ᾽ ἐξαιρὼ 16- 
yov al. ἐξαίρω, vide Ruekert. 

Áristid. ὑπὲρ τῶν rerr. p. 269. 
Πλάτωνα δὲ ἐξαιρῶ τοῦ λόγόυ. 
ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα. Cfr. 
Markl. adn. ad Max. Tyr. P. 
715. 8.) ᾿ξηπάτησεν ἣ ζ.- 
edt τὴν ἄμπελον" ὅταν ὑπὸ 
τοῦ σωζοντος τὸ σωζόμενον ἀ- 

πατηϑῆ. 

4) Apost. Cent. VIII. 70. 
Luc. Conviv. c. 40. Bor ἂν 

ἐπὶ σφαγὴν ἤγομεν. 
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Ἔοικεν ? ὁ flog. ϑεάτρῳ, διὸ πολλάκις χείριστοι τὸν 79} 

κάλλιστον ἑαυτοῖς κατέχουσι τόπον. ὃς 

Ἔοικεν 3 1 πολακεία γραπτῇ πανοπλίᾳ" διὸ eio 
μὲν ἔχει, χ χρείαν δὲ οὐδεμίαν παρέχει. 

᾿Σοίκασιν ἃ ἀπαντες ἐν ταῖς ἑτέρων εὐημδρίαις, ἀκριβέ-- 
στέρον τὰς οἰκείως καταμανϑάνειν συμφορας. 

ἼΖοικεν J τύχη φαύλῳ ἀγωνοθέτῃ, πολλάκις γὰρ καὶ 
τὸν οὐδὲν πράσσοντα στεφανοῖ. Πλουτάρχου. 

“νου περὶ ἑβδόμης ἡμέρας τῶν μηνῶν. 
“Ἑβδομάτῃ “ δ᾽ ἠοῖ τετελεσμένα πάντα τέτυχται. 
“Εβδόμη εἶν᾽ ἀγαϑοῖς, καὶ ἑβδόμη ἐστὶ γενέθλη, 
᾿Ἑβδόμη ἐν πρώτοισι, καὶ ἑβδόμη ἐστὶ τελείη. 
“Επτὰ δὲ παᾶντα τέτυκται ἐν οὐρανῷ ἀστερόενει, ; 
Ἔν κύκλοισι φανένε᾽ ἐπιτελλομένοις ἐνιαυτοῖς. 

Τὸ & μετὰ τοῦ m. ΄ 
. 3 . Ἐπειδὴ " τὸν Ταντάλου λίϑον τῆς κεφαλῆς 

3 ) e. , I , QN 2 
ἀπετιναξαμεϑὰ" λέγεται ἐπὶ κινδυνου τινὸς ἐπηρτη-- 
μένον καὶ παρελθόντος" ὁ δὲ Τάνταλος υἱὸς ἦν τοῦ Διός" 

* 4 , "- , - d | 2 E * οὗτος γξιωϑη τῆς τραπέζης vov ϑεῶν, καὶ αἀξιωϑεὶς 
ΓΝ ! u 

ἐδημοσίευσε τὰ μυστήρια αὐτῶν, καὶ κολάζεται κόλασιν 
“ , “ ^ 

διὰ τοῦτο τοιάνδε. Ἔστιν ἐν τοῖς ὑπὸ γῆν δικαιωτηρίοις 
ἔχων πέτραν ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ κάτω ὕδωρ πολὺ, καὶ 

βλαστήματα καρποφόρα, καὶ ἤρτηται ὃ λέϑος κατ᾽ αὐτοῦ" 
“- € ἐὰν οὖν ϑέλῃ πιεῖν ἐκ τοῦ παρακειμένου ὕδατος, πέττει 

7 πέτρα ἐπάνω αὐτοῦ καὶ τιμωρεῖται ἐκ τοὔτου, ὅτι λι-- 

sus. Primus versus apud Cle- 
mentem legitur: égóoudeg δ᾽ 
goi xai oi τετύκοντο ἅπαντα. 
Versum secundum Mosc. in- 
choat: ἑβδομάτη. De arcana 
numeri septenarii vi fusius 

2) Stob. T. 106. £4. éx τῶν 
᾿Αριστωχόμον Το μαρίων. 

5) Stob. T. 14. 924. Socra- 
tis. Macar. nihil habet, nisi: 
“Εορτῆς κατύπιεν ἡδύσμα- 
τα φέρων᾽ ἐπὶ τῶν τινος ὕστε-- 
φιζόντων. —-. 

&) Clem. Strom. ' V. p. 715. 
28. Callimacho tribuit hos ver- 

-; 

disputat Clem. Strom. vii. 
p. 814.. 

5) Apost, Cent. VIII. 71. 

v 
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μῷ καὶ δίψει τήκεται, ὁρῶν μὲν, ἀῷ «y δεῖ φαγεῖν xui 
" , . ? 

πιεξῖν, μὴ δυνάμενος δὲ διὰ τὴν ἐπηρμένην πέτραν. 
Ἐπὶ 5 δυοῖν ὃ ἴ δηλονότι ἀγκύραιν" λέ πὶ 5 δυοῖν ορμεῖ᾽ δηλονότι ἀγκυραιν" λέγεται 

Ἵ - 2 ^ ' . 

"ἐπὶ τῶν ἀστεμφῶς ἐχόντων. 
Ἔπ᾽ “ἄκρᾳ γλώττῃ τὸ φιλεῖν ἔχεις" ἐπὶ τῶν 

20; γῳ μὲν, ἔργῳ δὲ οὐ φιλούντων ἀλλήλους, 
Ἐπὶ ὃ κεφαλὴν ὠσϑέντα᾽ ἐπὶ τῶν καχῶς πα- 

' d 25 /» 5 34.» . δ A * M 

σχύντων, μᾶλλον δ᾽ ἔπ ολέϑρου" Ótuvov yao τὸ κατὰ 
κειρραλῆῇς ὠσϑέντα πληγῆναι. 

᾿Επαύλια 9 δῶρα φέρων ἥκεις" ἐπὶ τῶν πολλὰ δω- 
r] p^ «c 

Qovuévov* ἐπαυλια δὲ" καλεῖται τὰ μετὰ τὴν ἐχομένην 
^^ , 4 ^ ^^ , ^" 

ἡμέραν τῶν γάμων παρὰ τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς δῶρα 
^» . ^ , ^^ , 

φερόμενα τῷ νυμφέφι xol τῇ, νύμφῃ ἐν πομπῆς σχήματι" 
"TE QT ΜΝ MENT ' , 

παῖς yaQ. ἡγεῖται χλανίδα λευχκῃν ἔχων xot λαμπαῦα χαι-- 
ομένην᾽ ἔπειτα μετὰ τοῦτον κανηφύρος, l9. αἵ “λοιπαὶ 
ἀκολουϑοῦσινὴ ἐφεξῆς, φέρουσαι χρυσία, λεκανίδας, σμ-- 

γματα, φορεῖα, κτένας, κοίτας, ἀλαβάστρους, σανδάλια, 
ἵ 3 " « 

μυραλιϑρα, ἑνίοτε δὲ καὶ τὴν προῖκα ἅμα τῶν νυμφίων 
φέρουσιν. 

23944 " Ν᾽ 
''EuquiMÓOsg *? ταῦτ᾽ ἔστι xol στωμύλματα, 

- , - ; 
XtÀi00vow μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνγς. 

3 344 - Ἵ p 

Ἐπὶ τῶν εἰρωνευομένων ἐπὶ μικροῖς. | 
2 5 1i v et 5 !v» . 7 « ^ 3 

ἔπι" τοῖς ὁπλοὲς ἀχκίξεται ἐπὶ τῶν euxci- 
, - et D e" ^v ρομένων ταῖς ὕβρεσι xol volg ἀχκισμοῖς" ἀπὸ zdxxoig τι-- 

^ [4 

vog Σαμίας μωρῶς οὔσης. 

6).Apost. Cent. VIIL 72. μουσεῖα. x. τ. 4. Ubi Jacobs p. 

7) Apost. Cent. VIIR 74. 595. Eustath. Opusc. p. 521. 

8) Apost. Cent. VIII. 75 1. $ed ἐπέπεμψον ἡ μῖν érc- 
pose ] I ραν χελιδόνα καὶ αὖϑις ἄλλην" 

9) Apost. Cent. VIII. 76. καὶ ποίησον ἡμῖν τὸν oixíaxor 

Mose. φέρειν. — οὐ λέγω χελιδόνων μουσεῖα 
10) Apost. Cent. VIII. 77. | ( μαινοίμην γὰρ ἄν) ἀλλὰ μου- 

Ex Aristoph. Ran. 92. ad Xe- | σείων ἄντικρυς, καὶ ἀηδόνων 
λιδόνγωμ μουσεῖα cfr. Philostr. λόχμην, P] γῆσον “Σειρήνων. ] 
Jun. III. ó δὲ τῶν ἀηδόνων χο- καταγώγιον oppayixoy. 
Q0;, καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὀρνέων 11) Apost. Cent. VIIL 78. 

Ld . 

' , 
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Eni πόδα "3 ἀναχωρεῖ’ ἐπὶ τῶν ἀδυνασίᾳ φευ-- 
γύντων ἢ δειλίᾳ τοὺς κρείσσους. 

Ἐπειοῦ δειλότερος 18. οὕτως ἔλεγε Κρατῖνος ὁ 

χωμιχὸς, ἴσως διὰ τὸ ταξιαρχῆσαν τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς 
[] » . P «- 5 M 4 1 

xul δεελότερὸος φανῆναι" καὶ γὰρ 0 Entt0g δειλὸς ἢν. 
"Eni '* “ειψυδρίῳ μάχη" ἐπὶ τῶν ἀνδρείως 

Ἵ ^ , . N A / r P 1 t LY αὖ 

ἀγωνιζομένων" τὸ δὲ “ειψυδριον χωρίον ἣν τπὲρ τῆς 

Πάρνηϑος, ὃ ἐτείχισαν μὲν οἱ φυγάδες τῶν τυράννων" οἵ 
(3 , , 3 j 2 9 δὲ “λκμαιονίδαι προέστησαν" ἐχπολιορχηϑέντων δ᾽ αυ-- 

τῶν ὑπὸ τῶν περὺ Πεισίστρατον σχόλιον εἰς αὐὑτοὺς᾽ 
ἥδετο. 

“1 αἵ “Ἱειψύδριον προδοσέταιρον, 
Οἵους ἄνδρας ἀπώλεσας; ; 

ἸΜαχεσϑ᾽ ἀγαϑούς γε καὶ εὐπατρίδας, 
Ὁπότ᾽ ἐδειξαν οἵων πατέρων ἔσαν. 

πὶ "5 πηγὴν τρέχει" ἤτοι εἰς τοὐπὶ ἡγὴν τρέχει" ἤτοι εἰς τοὐπίσω. 
πὶ καλάμης "5 ἀροῖ" ἐπὶ τῶν εὖ καὶ καλῶς γε-- 

υργούντων. ' 

En ἀμφότερα YT καϑεύδεις τὰ ὦτα" ἐπὶ τῶν 
μεριμνῶν καὶ φροντίδων ἔξω ὄντων" ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ 
τοῦ λαγωοῦ, παρόσον ἐκεῖνος ϑάτερον. οὖς ἔχει "ὃ ἀνα-- 
τεταμένον ὡς ἐγρηγορώς. 

᾿ΕἘπιμενίδιον δέρμα 59". ἐπὶ τῶν ἀποϑέτων᾽ ov— 
τος γὰρ ὁ ̓ Επιμενίδης ἔζησεν ἑκατὸν πεντήκοντα ἔτη" τὰ 
δὲ ἐξ ἐκαϑευδὲ 59. | 

"Enonog ?* ᾿Ινδοῦ στοργή᾽ ἐπὶ τῶν ἀγαν στέρ-- 
γύντων προσγενεῖς καὶ φίλους. 

12) Apost. Cent. VIII. 79. 19) Apost. Cent. VIIL $4. 
13) Apost. Cent. VIII. 80. |et 85. hujus e sequentis pro- 
14) Apost. Cent. VIII. 81. |verbii fabulam latius enarrat. 
15) Apost. Cent. VIII. $2. 20) Cfr. infr. ὑπὲρ τὸν 'Emi- 

CH. Supra ἄνω ποταμῶν. μενίδην. 
16) Ápost. Cent. VIII. 85. 21) De upupa parentes de- 
47) Apost. Cent. VIII. 86. |crepitos nutriente vide Creu- 
18) ἔχει omittit apogr. Dresd. | zeri Symbol. 1. p. 571. Macar. 
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Tj e μετὰ τοῦ g. 

Ἔρις * ἔριν τἰχτουδα προσμνᾶται λόγον' 
ἐπὶ τῶν ἀδολεσχούντων, ἤτοι ἐπὶ φιλοσοφίᾳ ἐριζόντων. 

"Eoyivov πολιαί" ἐπὶ τῶν προπολίων" οὗτος ἦν 
Ἂν» Cg “- 39 ^v , ' - 

παῖς KAvuévovg, εἷς τῶν ᾿Αργοναυτῶν᾽ Ὑψιπύλης δὲ τῆς 
ϑυγατρὸς Θύαντος βασιλέως “ημνίων ἐπιτάφιον ἀγῶνα 
τοῦ πατρὸς προτεϑεικυίας, Ἐργῖνος νέος μὲν ὧν τῇ ἡλι-- 

. ' 4 ^ 3 [4 » " 

κίᾳ, προπόλιος δὲ, παρῆλϑεν ἀγωνισόμενος, καὶ ἐγελᾶτο 

ὑπὸ τῶν “Σημνιάδων. γυναικῶν διὰ τὰς πολιάς" καλλιστα | 

οὖν τὸν ἀγῶνα διενεγκὼν καὶ τοὺς συνάϑλους νικήσας 
᾿Βορεάδας Ζῆϑον καὶ Καλαΐν, εἰς ὑπερβολὴν ἐϑαυμάσϑη᾽ 
περὶ οὗ καὶ ὃ Πίνδαρος εἶπε, διάπειρά τοῦ βροτῶν 
ἔλεγχος. | 

Ἑρμωώνιος χάρις ?* ἐπὶ τῶν κατὰ χάριν ἐκεῖνα 
διδόντων, ὧν ἀσμένως ἀπαλλάττονται" “Ἕρμων γὰρ &- 
βαλλόμενος ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἧς ἦρχε νήσου, ἦν δὲ αὖ- 
€z .juveg, καὶ πρότερον αὐτὴν ἐκλείπειν βουλόμενος 

sub hac littera habet: ^Ezo/- 
vov σκιαί, ἐπὶ τῶν μάτην i- 
Ttawovuéyoy. — Ἐπὶ τἀλλσ- 
τρια Παυσανίας ἐπὶ τῶν 
ἁρπαζόντων βίᾳ τὰ ἀλλότρια καὶ 

- Ayitouéyov. — Ἐπισκύϑιεσον" 
?Eni τῶν ἀκράτῳ χρωμένων oi 
dp Σκύϑαι ἀχρατοπόται. (Cod. 

ἐπὶ σκύϑισον᾽ cfr. Herod. VI. 
B^. Ἀλεομένεα δὲ λέγουσι, j- 
κόντων τῶν «ΣΣκυϑέων ἐπὶ ταῦτα 
δμιλέειν σφε μεζόνως ὅμιλέον-- 
τα ὃὲ μᾶλλον τοῦ ἱκνευμέγου, 
μαϑεῖν τὴν ἄκρητοποσίην παρ᾽ 

. αὐτέων᾽ ἐκ τούτου δὲ μανῆναί 
μεν νομίζουσι «Σπαρτιῆταε" ἔχ 
τὲ τοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ime- 
ἂν ζωρότερον βούλωνται πιέεεν, 
ἐπισκύϑεσον λέγουσι.) Ἐπ᾿ αὖ-- 
τὸν ἥκεις τὸν βατῆρα τῆς 

$Veac' ἤτοι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, ἢ 
ἐπὶ τὴν ᾿ἀλήϑειαν. — Ἐπὶ [ι- 
πὸς πλεῖν᾽ ἐπὶ τῶν εἰς xly- 
δυνον ξαυτοὺς ξμιβεβληκότων. — 
Ἐπὶ rÉyes ior: ἐπὶ τῶν 
ἀνωφελῶν. — Ἐπιδαύρεος Vn- 7 
πος καὶ ᾿Ερετριακὸς xVov 
ἐπὶ τῶν ἀξίων ἐπαίνου. — "E- 
πεσϑε μητρὶ χοῖρος" ἐπὶ 
τῶν κολακευτιχῶς ici ἑπομέ- 

γων τροφῆς ἕνεκα. --- "Eni iv- 
gov ἕστηκε τὸ πρᾶγμα" ἐπὶ 
'τῶν ἔσχατα κινδυνευόντων. 

4) Apost. Cent IX. 44. Pseu- 
do-Phocyl 78. πειϑὼ μὲν γὰρ 
ὄνειαρ, ἔρις δ᾽ ἔριν ἀντιφυτεύει. 

2) Apost. Cent. IX. 45. Ma 
car. ἐπὶ τῶν κατὰ χάριν ἐκεῖνα 
διδόναι δοκσύκτων, ὧν ἀσμένως 
ἀπαλλάττονται. Macar. praeter 
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διὰ τὴν τῶν Περσῶν ἔφοδον, εἶπε συρὺς τὸν ᾿,ἀλκιβιόδην, 
ὡς χαρίζομαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις τὴν χώραν. 

"Ede ἀπ᾽ 3 ἐμοῖο, , 
Βωκχόλος ὧν μ᾽ ἐϑέλεις κύσαι τάλαν, 0v μεμάϑηκα 
“4γροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστιχὰ χείλεα ϑλίβειν" 
Ἱὴ τό ye uev κύσῃς τὸ καλὸν στόμα, μηδ᾽ £v ὁ-- 

γείροις. 

Τὸ ε μετὰ τοῦ σ. 

Ἐς κόρακας f. Βοιωτοῖς ὃ ϑεὺς ἔχρησεν, ὅπον ἂν 
λευκοὶ χύρακες φανῶσιν, ἐχεῖ κατοικεῖν" περὶ δὲ τὸν Πα- 
γυσητικὸν κόλπον ὑπὸ παίδων ἀκάκων γυψωϑέντας κό-- 
ραχας,. ἔστερον δὲ «4ϊολεῖς ἐκβαλόντες αὐτοὺς, τοὺς φυ-- 
γαδευομέγους εἰς αὐτὸ ἔπεμπον. Οἱ δὲ, ὡς τοῦ ζώου 

ἀναιδοῦς καὶ ὃ υσοιωνιστιπρῦ ὄντος. “Δριστοτέλης δέ gu- 
σι, λοιμοῦ κατασχόντος καὶ κοράκων πολλῶν γενομένων 
τοὺς ἀνθρώπους ϑηρεύοντας αὐτοὺς καὶ παρακχαϑαίρον-- 

τας, ἐᾷν ζῶντας καὶ ἐπιλέγειν τῷ. λοιμῷ, φεῦγ᾽ ἐς xoga— 
χας᾽ ὁ δὲ di ἴσωπος μυϑικῶς, κθλοιὸν μέγαν. νομίσαντα 
τοῖς xopobiv ὅμοιον εἶναι πρὸς αὐτοὺς πορευϑῆναι" ἢτ-- 

hoc unum omnia diversa offert: 
Ἔῤξῥέτω μέλαινα . ὁκώρα, 
παντὶ γὰρ χαρίζεται" ἐπὶ 
τῶν ῥοδέως τυγχανόντων καὶ apo 
σκορακιζόντων αὐτὸ πὸ ᾧῥαδέως 
τυγχάνειν" κχυρίως ἐσεὶ μάχλων 
γυγαιχῶν. — Ἔῤῥε: τὰ καλὰ, 
Ἠίνδαρος ἀπέσσνα. inl τῶν 
κακόν τε γεγογὸς βονλο μένων συ».- 
τόμ δηλῶσαι. — "Ee uio ucc. 
ἀλείψῃς, put énaltivppne 
ἐπὶ τῶν διὰ προρποιητῆς χάρι-- 
τος ἀφαιρου μένων τι μᾶλλον [ 
διδόντων ἐν βαλανείῳ γάρ τινι 
Ἑρμῆς ἢ ἣν ἱδρυμένος, Óv οἱ πολλοὶ 
τῶγ ἐονομένων ἤλειφον, πένης 
δέ T$, προφάσει τοῦ ἀλείφειν ἐ-- 

' ξεῖνον, περιαιρρύμενος τὸ ἔλαι- 
VO 

ov, éavró» ἤλειφεν. — Ἔργα 
'γέων, βονλαὶ «δὲ μέσων, 
πορϑδϑαὶ δὲ γερόγτων᾽ 
λέγειν εὐχαὶ γερόντων πρεῖττον 
καὶ εὐφημιότερον. - Ἐῤξδέτω 
φίλος σὺν ἐχϑρῷ᾽ ἐπὶ τῶν 
δι᾽ ἐχϑρὸν καὶ φίλους flamróv- | 
voy. — ἜἘϊῥίφϑω κύβος. ἐπὶ 
τῶν διακινδυνευόντων. --- Ἔργον 
ὄνον ἀποτρίψει κνώ μεν ο ν' 
ἐπὶ τῶν ἀπάγειν τινὰς βουλομέ-- 
voy dq' ὧν φιλοῦσιν ἔργων. — 
Ἐρεβίνϑινος Cm μδς" ἐπὶ τῶν 
εὐτελῶν καὶ μηδενὸς ἀξίων. --- 
Ἐρετρικὸ ς κατάλογος ἐπὶ 

τῶν σφόδρα πλουσίων. 
5) Theocr. Id. XX. 9. 
1) Apost. Cent. IX. 16. 

31 

τὸ δὲ - 
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τηϑέντα dà πάλιν elg τοὺς κολοιοὺς ὑποστρέψαι" τοὺς δὲ 
ἀγανακτήσαντας παίειν αὐτὸν, λέγοντας , φεῦγ᾽ ἐς: xóga- 
xac" "purelónc δὲ ἀποδίδωσι διὰ' τὸ ἐν τραχέσι 2 τό- 
πθις καὶ χρημφώδεσι γεοσσοποιεῖσϑαι λέγειν ἡμᾶς, φεῦγ᾽ 
ἐς κόρακας, ἤγουν εἰς σχότος, εἷς ὄλεϑρον. 

"Ecl 3 καὶ σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας. 

᾿Εσκιμαλίχϑαι 4 σὲ χρή᾽ ἐπὶ τῶν ἀξίων ὑβρεως" 
σκιμαλίσαι δὲ λέγεται, ὅταν βουλόμενοι ἐνυβρίσαι τινὰ 
τὸν μέσον δάκτυλον ἐντείναντες xol τοὺς λοιποὺς συγα-- 
γοντες ἐνδείξωσιν αὐτῷ, κυρίως δὲ λέγεται τὸ τὸν δᾶκ- 

τυλον εἷς τὸν σιρωχτὸν τοῦ ὀρνέου βαλεῖν. 

Ἔσο 5 καὶ λέων ὕπη χρὴ, καὶ πίϑηκος ἐν 
μέρει" 

καλῶς. 

“Ἑστὶᾳ 6 ϑύειν" οὗ 
Á 

ἐπὶ. τοῦ πρὸς τὰ πράγματα μεταβαλλομένου 

γὰρ "Envie . ϑύοντες οὐδὲν 
ἐξέφερον. τῆς. ϑυσίας" ὁμοία vij αὐτῷ κανῷ κατέφαγες 
πάντα. 

'»r ᾿ 7 3 Ρ. & , “Φ , Εσχατα ἐσχάτων κακὰ διαπέπρακται 

ὁμοία ἐστὶ τῇ δεινότερα Δεινίου, καὶ κύντερα Κύντωνος * 
ἐπὶ τῶν ἄκρως κακῶν. 

2) Mosc. ivre ydo. 

5) Apost. Cent. IX. 47. Athe- 
nodorg tribuit hanc sententiam 
Stob. T. 55. 5. Simonidi Schol. 
Aristidis ad Or. ὑπὲρ τῶν. τεττ. 
P- 145. Sopater ζητήσεις. p. 577- 
ed. Ald. οὕτως ἀκίνδυνον γέρας 

παλαιὸς λόγος κηρύττει τὴν σιω- 
ziv. Notum est Horatianum il- 
lud: est et fideli tuta silentio 
merces. Cfr. Potter ad Clem. 
Al. Paedagog. II. 7. p. 205. 

—. Wyttenb. Animadv. ad Julian. 
: Or. I. p. 3. B. Lobek ad Agla. 
oph. I. p. 67. 

4) Apost. Cent. IX. 18. . 

5): Apost. Cent. IX. 19. Con- 
sentit Macar. 

6) Apost. Cent. IX. 41. 
|) Apost. Cent. IX. 25. Ari 

stid. ὑπὲρ τῶν τεσσ. p. 196. ἐ- 
σχατα ἐσχάτων πράττοντας, καὶ 

πρῶτὰ xci τελευταῖα κινδυνεύον- 
τας. 

8) Simili modo Julian. ad 
Heraclium Cynicum Or. VII. 
init. ἔμελλον δὲ ἐκεῖνο πρὸς ἐ- 
μαυτὸν εἰπεῖν. 
Τέτλαϑι δὴ κραδίη, καὶ κύντερον 

ἄλλο mor? ἔτλης 
(Od. V. 18.) 

ἀνάσχου κυνὸς ληροῦντος ὀλίγον 
ἡμέρας μόρεον. 
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Ἔσχατος. 95 Μυσῶν πλεῖν". “Ελληαι λοξμῷ κρα-- 
τουμένοις 0 ϑεὸς ἔχρησεν ἐπὶ τὸν ἐσχατον. Πυσῶν nsi, 
οἱ δὲ τὸ- μὲν πρῶτον ἠπόρουν". αὖϑις δὲ τὴν «Αἰολίδα 
παρὰ τοῖς ἐσχάτοις τῆς Μυσίας εὗφοκ' ἔνιοι τὴν naQ 
οἰμίαν χρησμὸν λέγηυσι Τηλέφῳ μαντευομένῳ γεγονέναι 
περὶ "5 γονέων,. ἐπὶ τίνας τόπους ἐλϑὼν εὕροι τοὺς γο-- 
γέας᾽ τὸν δὲ ϑεὸν προστάξαι, πλεῖν ἐπὶ τὸν ἔσχατον 
Μυσῶν" ἀφικόμενον δὲ εἰς Τευϑρανίαν "*, νέμεσϑαι 
γὰρ ταῦτα τὰ χωρία τοὺς Μυσρὺς, ἐπιτυχεῖν τῇ μητρὶ 

$ - e , ' 4 € 5," “Ὁ " 52 

αὐτοῦ" τασσεται δὲ 7) παροιμία ἐπὶ τῶν δυσχερῆ. ἐπι-- 
τασσομένων.. 

ἼἜστω- δέ σοι καὶ αἰσχρὸν’ εἰπεῖν τὸ αἰσχρόν. 

Ἔστω ταμίας, τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰ βούλει κύων" 
“ὦ. . 4 , ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν εὐημερούντων, καὶ μάλιστα εὑ-- 

) 

YOUXOQY. . 

b3 

Tó ε μετὰ τοῦ τ. 

/ 

— —— 

, P" 4 

Ἑτερόγναϑος εἶ ** ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἀπληστίᾳ ἀμφο-- 
) e" , 2 ’ . c A 5 8. - 4 -ο"-ε:ο:ὦὖ 

τέραις ταῖς γναϑοις ἐσϑιοντων" οἱ δὲ ἐπὶ τῶν απειϑῶν 
e 

UULOY. U 

9) Apost, Cent. IX..35. Apogr. 
Dresd. verba ab “Ἕλλησι — πλεῖν 
omisit. Cfr. Plat. Theaet. p. 
209. B. αὕτη ovv ἡ διάνοια lo9^ 
ὅτι μᾶλλον ποιήσει ue Θεαύτητον' 
ἢ Θεόδωρον διανοεῖσθαι, ἢ, τὸ 
ἐεγόμενον, Muoov τὸν ἔσχατον. 

10) Ápogr. Dresd. παρά. 
11). Mose. τε ϑρακίαν. 
1) Apost. Cent. IX. 54. He- 

SyCch. σχληρόστομος,͵ ἀπειϑὴς ἐπὶ 
τῶν ἵππων, respiciens sine du- 
bio ad Xen. Equ..L. 9. Altera 
Inlerpretatio, ἀμφυτέραις γγώ- 

Ν 

- 

ϑοις ἐσθίων mánus recta vidc- 

tur. Quamvis enim Γνάϑων fre- 
quens parasitorum nomen sit 
apud Alciphronem (Lucian. Tim. 
c. 45. Τγναϑωκίδης ὃ κόλαξ), et 
ab hac parte nihil obstet huic 
explicationi, tamen analogiae 

| aliorum compositorum cum $- 

τερος. Ul ἑτερόφϑαλμος, Plut. 

Lucull. c. 42. de Educ. c. 14. 

χιτὼν ἑτερομάσχαλος Opp. ἀμ-: 

φιμάσχαλος (cfr. Millingen Va: 
ses gr. p. 41.) suadet interpre- 
tari: ἑτέρᾳ τῇ γνάϑῳ ἐσθίων. 

91 * 



᾿Βτερομόλεος δέκη *' εἰς ἣν οἵ ἀνείδεκοι οὐκ. 

εἰσῆλϑον. . | 
X "Evoezé τις ? μὴ βρεχϑείη καὶ εἰς βόϑρον | 

énenvi ?53* ἐπὶ τῶν μικρὰ φευγόντων κακὰ καὶ περι-- 
πιρεόντεων μείζοσι. 

Ἐς χοιρίδιον μοι νῦν δάνεισον τρεῖς δραχμὰς, 
Δεῖ γὰρ μυηϑῆναϊ ue, πρὶν τεϑνηκέναι" 

᾿Αριστοφάνους. Οἱ μυούμενοι γὰρ εἰώϑεσαν χοῖρον. 
ϑυσιάζειν. ᾿ 

Tó ε μετὰ τοῦ "m 

|. Εὐγενέστερος ̂  Κόδρου, τοῦ υἱοῦ ππελάνϑου | 
τοῦ lWeco5vlov, πατρὸς δὲ ἹΠέδοντος καὶ Νηλέως" οὗτος 
ὁ Κύδρος Δωριέων ἐπιστρατευσάντων ᾿Αϑηναίοις, ἐπεὶ 
τοὺς ἐκ Πελοποννήσου 5 φυγάδας προσεδέξατο, ἐν οἷς 
καὶ Mélov9ov», χρησμοῦ δὲ αὐτοῖς δοϑέντος αἱρήσειν τὴν 
πόλιν, ἐὰν ἀπόσχωντὰαι τοῦ τῶν πολεμίων βασιλέως, νο- 
ἥσας τὸν χρησμὸν, ἀναλαβὼν ὑλοτόμου ἐσθῆτα, καὶ ἔ- 

τυχὼν τοῖς φύλαξι τῶν Δωριέων, ἕνα ἐξ αὐτῶν ἀνεῖλε" 
διοργισϑέντερ δὲ οὗ λοιποὶ συλλαβόντες αὐτὸν ἀνεῖλον, 

ὡς Εὔδημος. 
Εὐδαίμων γε Κόρινϑος, ἐγὼ δ᾽ εἴην Τεγεάτης.. 
Εὐδαίμων᾽ μὲν ὃ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλων. 

Εἶτα δ᾽ ὃ μὴ γήμας, τὸ τρίτον ὕστις ἄπαις. 
Εὐμεταβολώτερος 9 κοϑούρνου" κόϑορνος vu- 

δημα ἁρμόζον δεξιῷ v& καὶ εὐφνύμῳ ποῦὲ' * 096v καὶ Θηρα- 

2) Apost. Cent, IX. 95. xat | Νιρέως καλλίων, xe Ὄδιυσ- 
: 8) Apost. Cent. IX. 26. σέως συνετώτερος λεγόμενος εἶναι. 
A) Apost. Cent. IX. 57. Ma-| 5) Apogr. Dresd. εἰς Πεὶο- 

car, εὐγενέστερος, Κόδρον" σεονήσου, 
ἐπὶ τῶν πᾷνυ εὐγενῶν. Lucian. 6) Apost. Cent, IX. 29. M« 
Timon c. 55. ὀμνύουσιν, ἣ μὴν car, εὐμεταβολώτερος κοϑούρνου 
εὐμορφότερον μὲν Νιρέως ' εἶναι | ἢ εὐρίπου, ἐπὶ τῶν εὐμεταβόϊων 
αὐτὸν, εὐγενέστερον δὲ τοῦ Κέ- καὶ εὖ μεταϑέτων. Xenoph. Hel 
χυοπος ἢ Ἀσδρου. Dial Mort.;len. H. 5, 51. de 'Therameue 
IX. ἡ» Κόδρου δὲ εὐγενέστερος,} ὅϑεν δήπου γὰρ καὶ κόϑορνο! 
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| μένην TOv ἐπὶ τῶν τριάκοντα χόϑοθνον ἐκάλουν οἱ .49η-- 
γαῖοι" énà τῶν μδτατρεπομένων οὖν συνεχῶς 7 παροιμία. 

Εὐδαιμονίας τοῦτ᾽ ἐστὶν, υἱὸς νοῦν ἔχων. IMeyevóoov. 

Εὐδοντι ὃ κύρτος αἱρεῖ" ἐπὶ τῶν εὐτυχούντων" 
συμβαίνει γὰρ κοιμωμένων τῶν ἁλιέων τὸν κύρτον αἱρεῖν 
ἰχϑύας. ' i 

Εὐήϑει 5 δάκτυλον μὴ δείξ ns, ἵνα μὴ κἀὶ 
τὴνπαλάμην σου καταπίῃ" ὅτε οὐ χρὴ θάῤῥος δι-- 

! » 5 P 
δυγαι τοῖς ἀνοητοις. 

Evxov ?? τῷ πλησίον ἔχειν, ἐπὶ πλέον δὲ τῇ 
χῦτρᾳ᾽ παρόσον τὸ οἴκοι ἔχειν βέλτιον τοῦ παρὰ τοῦ 
γείτονος δέχεσϑαι. 

Εὐγενὴς "E éx βαλαντέου" ἐπὶ τῶν διὰ πλοῦτον 
εὐγενῶν εἶναι δοχούντων. 

Εὕρηκα χὰ ὃ οὐκ ἐζήτουν" ἐπὶ τῶν οἷς οὐκ ἤϑε- 
λον περιπεσόντων. ; 

Εὐτέλεια σωφροσύνης. ἔχγονος. 
Εὐρυκλῆ pg "5 πᾶς ἔγγαστρ luv 9.0g* “ἀπὸ Evgv- 

χλέους τοιούτου τινὸς μάντεως novio; 7o U. 

ἐπικαλεῖται (σαὶ γὰρ ὅ κόϑορνος 
ἁρμόττειν μὲν τοῖς ποσὶν ἄμφο-- 
τέροις doxes; ἀποβλέπει δ᾽ ἐπ᾽ 
ἀμφότερον. Col. ᾧ. AT. 

dit xoi ἐπα μιφοτερίζον del τῇ 
προαιρέσει τῆς πολιτείας ἔπεκλή-- 
2n xóSogvoc. Lucian. Pseudol. 

€ 16. καὶ ὅ uiv Αὐϑορνόν τινα 
εἶπεν, εἰκάσας αὐτοῦ τὸν βίον, 
ἀμφίβολον ὄντα, τοῖς τοιούτοις 

ὑποδήμασιν. Cfr. Aristoph. Ran. 
338. ro de μεταστρέφεσϑαι πρὸς 
τὸ μαλϑακώτερον δεξιοῦ πρὸς &v- 
00; ἔστε «αὶ φύσει Θηραμένους, 

ubi Interpr. Doxopater in ho- 
miliis in Aphthonii progymnas- 
Walà: ὅστις μὲν γὰρ οἷδε τὸ 
συμβουλεύειν, μὴ μέντοιγε καὶ 
τὸ δικάξεσϑαι καὶ τὸ πανηγυρέ- | 

Plut. 
Nie. c. 9. διὰ τὸ μὴ μόνεμον. 

ζεεν, οὕτως ῥήτωρ 
καὶ Θηραμένης ὅὃ΄' καὶ χόϑορνος 
ἐπονομασϑεὶς, ἦτοι ἀπὸ τοῦ ἔπι-- 
τηδείως ἔχειν πρὸς τὸ προτρέ-- 
πεὶν καὶ ἀποτρέπειν τῆς τοιαύ-- 
της τυχὼν προσηγορίας, ἢ διὰ τὸ 
πρὸς ἀλήϑειαν χαὶ ψεῦδος" éroi- 

μότατος εἶναε ἀπὸ μεταφορᾶς 
τοῦ ὑποδήματος τοῦ ἀμφοτέροις 
ἁρμόξοντος τοῖς ποσίν οὗτος γὰρ 

ieri», ὥσπερ 

ὅ Θηραμένης συμβουλεύειν μόνον 
εἰδὼς δήτωρ καὶ αὐτὸς ἤκουεν. 

7) Stob. T. 77. 4. 
8) Apost. Cent, IX. 50. 
9) Apost. Cent. IX. 51. 
10) Apost. Cent. IX. 52. 
41) Apost, Cent. IX. 56. 
12) Apost. Cent. IX. 514. 

Mosc. ovx om. 
13) Apost. Cent, IX. 55. 

- 



Εὔανδρος ** εὕρε κνημῖδα καὶ ἀσπέδα. 

Εὐρύδαμος ὁ ἹΠεσσήνεος "5 εὗρε ϑώρακα πολεμικόν. 

Εὐρύβατος "5, ἤτοι πονηρὸς" ἀπὸ τοῦ πεμ- 

φϑέντος ὑπὸ Κροίσου ἐπὶ ξενολογίαν μετὰ χρημάτων, ὡς 
φῆσιν Ἔφορος ", εἶτα μεταβαλλομένου πρὸς Küigov' ἦν 
δὲ "Ἐφέσιος" oí δὲ τὸν ἈΚέρκωπα τὸν ἕτερον" Διότιμος 

᾿Ηρακλέους ἔν ἄϑλοιρ᾽ 

Κέρκωπές τοι πολλὰ κατὰ τριόδους: πατέοντες 

Βοιωτῶν Givovro* γένος δ᾽ ἔσαν οἵδε χαλῆες 1 
"Diog εἶ Εὐρύβατός τε '? δύο βαρυδαίμονε ἄνδρε. 

, Νίκανδρος ̓ Alylyeoy Εὐρύβατον πανουργότατον᾽ οὗ 
μνημονεύει “Ἀριστοτέλης ἐ ἐν πρώτῃ περὶ δικαιοσύνης" Zoi- 
gie ἐν τετάρτῳ περὶ 55 "dyaSoxAa,' ἀπὸ τοῦ Ὀδυσσέως 
ἑταίρου" λέγεται δὲ τὸν Εὐρύβατον κλέπτην ὄντα, elp- 
χϑέντα καὶ παραφυλαττόμενον, ἐπειδὴ συμπείνοντες &- 
λον αὑτὸν οἱ φυλάττοντες ἐκέλδυσεν ἐπιδείξασϑαι τὴν 
ἐπὶ τοὺς “τοίχους ἀναῤῥίχησιν, καὶ ?* μὲν τπερῶτον διω- 
ϑεῖσθαι" δεομένων δὲ, ὡς οὐ βουλόμενον, ἐπεὶ μύλις 
ἀνέπεισαν, περιϑέμενος τοὺς σπόγγους, καὶ τὰς ἔγκεν- 
τρίδας, ἀναδραμεῖν εἷς τοὺς τοίχους" ἀναβλέποντες δὲ 
ἐχεῖνοι καὶ ϑαυμάζοντες τὰς τέχνας λαβεῖν αὐτὸν τὸν 0- 
gogo» καὶ ὑπερβαλόντα, πρὶν ἐκεῖνοι κύκλῳ περιξλϑωσι, 
διὰ τοῦ τέγους καταπατῆσαι. 

Plat. Soph. p. 252. ο., ἀλλὰ τὸΪ 160) Apost. Cent. IX. 55 
λεγόμενον οἴχοϑεν τὸν πολέμιον Theon. Progymn. c. VIL. καὶ 
καὶ ἐναντιωσόμενον ἔχοντες ἐν- εἴ πού τις Εὐρυβάτου ψόγος. ubi 
τὸς ὑποφϑεγγόμενον ὥσπερ rov|vide notam. . 
ἄτοπον Εὐρυκλέα περιφέροντες 17) Apogr. Dresd. Εὔφορο;. 
ἀεὶ πορεύονται. ubi Heind. 168) Mosc. ἦσαν οἵδε χαὶ- 
Aristid. Or. IV. p. 50. dxpifé- | zzec. | 
στερον ἘΕὐρυκλέους τἄνδοϑεν xa- 19) Te omittit Mosc. 
ταλαμιβάγων. 20) Mosc. παρά. | 

21) Καὶ Mosc. om. — Macar. 
addit: Ἐὐρεπέδειος Sero 

ἴσως τὰ κατὰ χινὸς καὶ κυνός. 

15) Codd. ΜΜεσήνιος. Εὖ πρᾶττε, τὸ φίλων " 

11) Laurent. hoc et sq. inter 
apophthegmata retulit. 

, 
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Τὸ & μετὰ τοῦ φ. 

"Egvyov* κακὸν, εὕρον ἃ μεινον" ἐπὶ τῶν μι8-- 
ταβολὴν κρείττονα οἷωνιζομένων᾽ Orc τὴν ἀγρίαν. καὶ πα-- 
λαιὰν δίαιταν ἔφυγον, ξὔρσι δὲ τὴν ἥμερον τροφὴν; τοῦ-: 
το ἔλεγον" τὸ γὰρ ἐχ τῶν 'δρυῶν καὶ ἀκανθῶν πέμμα κα-- 
x». Νόμος ἦν “ἀδηνησιν, ἀμφιϑαλῇ παῖδα ἐστεμμένον 
ἀχάνϑαις μετὰ δρυΐνων "αρπῶν᾽ λίκνον 5 βαστάξοντα ἄρ-- 
των πλέων, τοῦτο λέγειν, αἰνισσύμενον τὴν ἐπὶ τὸ λρεῖτ-- 
ΤΟΡ μεταβολήν. - τ 

᾿Εφέσια γράμματα 3: ἐπῳδαί τινες Tony, ἅπερ 
οἱ φωνοῦντες ἔνίκὼν ἐν. παντὶ" ταὐτὸν τῇ" δαφνίνην g φο-- 
Qu βακτηρίαν" ὁ δὲ Διογενιανῦξ, λέγεταί, φησιν ἐπὶ τῶν 
ἀγεπίγνωστα λεγόντων" παρόσον ὑπὸ τοῖς ποσὶ τῆς FEge- 
σίας “Αρτέμιδος τὰ γεγραμμένα ἀσύγετα. . 

᾿Εφόδιον ^ τῆς ἀσιτίας τὴν ἀπεψίαν ἔχου-- 

cv Πλοντῴρχου ἐκ τῶν ὑγιεινῶν ἀτοφϑεγμάναν, ἐπὶ τῶν 
uc) | EN . 

E ὕϑωρ Σ" ταῖς ϑέκαις ὁ ὃ | ἐπιμελησύμονός τ τι-- 
vog "Au πρὸς ὕδωρ. 

Eg' ivl παιδὶ σαλεύει δ᾽ ἦτοι ἔχει. τὰς ἐλπίδας 
τοῦ γένους" λέγεται καὶ ἐπὶ πλοίων" ὡς δίων ἐν Pupot— 

3 * “4 3 « e ^ e. e! . οὐδὲν, εἰ σὺ δυςτυχῇς |Eyew τοῦτο σκιάς" φῶς δὲ KXe- 
αὖ ? L τοῦτο Ἐὐριπίδου ἐστὶ Φοινισσῶν. | rdoxioy, ἐπεὶ καταυγάζει τὴν 
1) Apost. Cent. IX. 37. σκιάν. (6 τέ ἐστιν ἡ γῆ κατὰ 
2) Mose. λεέίκνον — ἄρτων ἀρχαίαν ἐπωνυμέαν᾽ καὶ Τοτρὰς 

σιλέον. ὃ ἐνιαυτὸς, διὰ τὰς ὧρας. x. T. A. 
5) Apost. Cent. IX. 59. Ma- | Cfr. Wyttenb. ad Plut. de sent. 

car. ἐπὶ τῶν ἀσύνετα λεγόντων. ] prof. in virt. f. 85. B. 
Cfr. Clem. Strom. I. 45. p. 560. | 4) Apost. Cent. IX. 58. Pro 
20. eic οὗς (sc. δαχτύλους ᾿δαί- | ἀσιτίαξς apud Plut. p. 125. 
ow) fre τῶν “Ἐφεσίων λεγο μένων E. legitur ἀπληστίας. 
γραμμάτων, καὶ 5» τῶν κατὰ μου-- 5) Apost. Cem. IX. 49. 
σικὴν εὕρεοες ῥυϑ μῶν. ἀναφέρεται. 6) Apost. Cent. IX. 43. Cfr. 
Qualia sint, idem refert V. 9.| Epist. Hippocrat. Vol. 1Π. p. 
P. 672. 15. — — onuatvew δὲ} 845. ed. Kuhn. καὶ τοῦτα ἐλά- 
Mexioy μὴν τὸ σκότος, μὴ γὰρ χιστον τῶν μελλόντων ῥηϑήσε- 
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μῷ καὶ δίψει τήκεται, ὁρῶν uiv, ἀφ᾽ ὧν δεῖ φαγεῖν καὶ 
πιεῖν, μὴ δυνάμενος δὲ διὰ τὴν ἐπηρμένην πέτραν. 

Ἐπὶ 5 δυοῖν ὄρμεῖ᾽ δηλονότι ᾿ἀγκύραιν λέγεται 
ub τῶν ἀστεμφῶς ἐχόντων. | 

Ἔπ᾽ "ἄκρᾳ γλώττῃ τὸ φιλεῖν ἔχεις" ἐπὶ τῶν 

λόγῳ μὲν, ἔργῳ δὲ οὐ φιλούντων ἀλλήλους, 
Ἐπὶ ὃ κεφαλὴν ὠσϑέντα᾽" ἐπὶ τῶν κακῶς πα-- 

σχύόντων, μᾶλλον δ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρου" δεινὸν γὰρ τὸ κατὰ 

χεραλῆς ὠσϑέντα n ἰηγῆναι. 
. Ἐπαύλια 5 δῶρα φέρων ἥκεις" ἐπὶ τῶν πολλὰ δω-- 

ρουμένων" ἐπαύλια δὲ" καλεῖται τὰ μετὰ τὴν ἐχομένην 
ἡμέραν τῶν γάμων παρὰ τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς δῶρα 
φερόμενα τῷ νυμφίῳ, καὶ τῇ, νύμφῃ ἐν πομπῆς σχήματι" 
παῖς" γάρ, ἡγεῖται χλανίδα λευκὴν ἔχων καὶ λαμπάδα χαι-- 
ομένην" ἔπειτα μετὰ τοῦτον κανηφόρος, εἶθ᾽ oi λοιπαὶ 
ἀκολουϑοῦσιν Y ἐφεξῆς, φέφουσαι χρυσία, λεκανίδας, σμη-- 
γματα, φορεῖα, κτένας, κοίτας, ἀλαβάστρους, σανδάλια, 
μυραάλιϑρα, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν προῖκα ἅμα τῶν νυμφίων 
φέρουαιν. —— ' 

C EnaqvAMÓOsg *? ταῦτ᾽ ἐστι καὶ στωμύλματα;͵ 
Χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης. 

᾿Επὶ τῶν εἰρωνευομένων ἐπὶ μικροῖς. 

'Eni ν τοῖς ὅπλοις ἀχκίέζεται" 

᾿ ρομένων ταῖς ὕβρεσι χαὶ τοῖς ἀχκισμοῖς" ἀπὸ ᾿Ακκοῖς Ti— 

γος Suuleg μωρῶς οὔσης. 

) 

ἐπὶ τῶν ἔπαι-- 

6) Apost. Cent. VIIL 72. 
7) Apost. Cent. VIIR 754. 

μουσεῖα, x. v. 4. Ubi Jacobs p. 
595. Eustath. Opusc. P. 321. 

8) Apost. Cent. VIII. 75. 

9) Apost. Cent. VIII 76. 
Mosc. φέρειν. 

10) Apost. Cent. VIII. 77. 
Ex Aristoph. Han. 92. ad Χε- 
Aid drin μουσεῖα cfr. Philostr. 
Jun. HII. ó δὲ τῶν ἀηδόνων xo- 
q0;, καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὀρνέων 

Ρ 
EN - 

Ὡς Pes 

t 

l. 5. ἀλλ᾽ ἐπύτεμιψον ἡ μῖν ἕτέ- 
ραν χελιδόνα καὶ αὖϑις ἄλλην" 
καὶ ποίησον ἧμιν τὸν οἰκίσχον 
— οὐ λέγω χελίδόνων μουσεῖα 
( μαινοέμην γὰρ ἄν) ἀλλὰ gov- 
σείων ἄντικρυς, καὶ ἀηδόνων 
λόχμην, ἢ νῆσον “Σειρήνων, ] 
καταγώγιον oppayixov. 

11) Apost. Cent. VIIL 78. 
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"Eni πόδα "" ἀναχωρεῖ" ἐπὶ τῶν ἀδυνασίᾳ φευ-- 
; γύντων ἢ δειλίᾳ τοὺς κρείσσους. 

"Est evo δειλότερος 13. οὕτως &Aeye Κρατῖνος ὁ 

χωμικὸς, ἴσως διὰ τὸ ταξιαρχῆσαι τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς 
xal δειλότερος φανῆναι" καὶ γὰρ ὁ Ἐπειὸς δειλὸς ἦν. 

Ἐπὶ * Δειψυδρίῳ μάχη" ἐπὶ τῶν ἀνδρείως 
ἀγωνιζομένων" τὸ δὲ “ειψύδριον χωρίον ἦν ὑπὲρ τῆς 
Πάρνηϑος, 0 ἐτείχισαν μὲν οἱ φυγάδες τῶν τυράννων" οἵ 
δὲ “Αλχμαιονίδαι προέστησαν" ἐχπολιορχηϑέντων δ᾽ αὐ- 
τῶν ὑπὸ τῶν περὶ Πεισίστρατον σχόλιον εἰς αὐτοὺς. 
ἥδετο. 

“1 αἵ “ειψύδριον προδοσέταιρον, 
Οἵἴους ἄνδρας ἀπώλεσας; 

ἸΠάχεσϑ᾽ ἀγαϑούς γε καὶ εὐπατρίδας, 
Ὁπότ᾽ ἔδειξαν οἵων πατέρων ἔσαν. 

"Eni "5 πηγὴν τρέχει" ἤτοι εἰς τοὐπίσω. 
Eni καλάμης 9 ἀροῖ" ἐπὶ τῶν εὖ καὶ καλῶς yt— 

υργούντων.. | 
En ἀμφότερα Y καϑεύδεις τὰ ὠτα" ἐπὶ τῶν 

μεριμνῶν καὶ φροντίδων ἔξω ὄντων" ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ 
τοῦ λαγωοῦ, παρόσον ἐκεῖνος ϑάτερον. οὖς ἔχει "8 Gva— 
τεταμένον ὡς ἐγρηγορώς. 

᾿ΕἘπιμενίδιον δέρμα 19". ἐπὶ τῶν ἀποϑέτων᾽ ov— 
τος γὰρ 0 ᾿Επιμενίδης ἔζησεν ἑκατὸν πεντήκοντα ἔτη τὰ 
δὲ EE ἐκάϑευδὲ 59. | 

"Emomog ?* ἸΙνδοῦ στοργή" ἐπὶ τῶν ἀγαν στέρ-- 
γύντων προσγενεῖς καὶ φίλους. 

12) Apost. Cent. VIII. 79. 19) Apost. Cent. VIIL $84. 
13) Apost. Cent. VIII. 80. [οἱ 85. hujus e sequentis pro- 
14) Apost. Cent. VIII. 81. |verbii fabulam latius enarrat.. 
15) Apost. Cent. VIII. 59. 20) Cfr. infr. ὑπὲρ τὸν '"Emi- 

εἴν. Supra ἄνω ποταμῶν. ᾿ μεγίδην. 
16) Apost. Cent. VIII. 85. 21) De upupa parentes de- 
17) Apost. Cent. VIII. 86. (|crepitos nutriente vide Creu- 
18) ἔχεε omittit apogr. Dresd. | zeri Symbol. I. p. 571. Macar. 



mE (00 — 940 

Tj e μετὰ τοῦ p. 

Ἔρις * ἔριν τίκτουσα προσμνᾶται λόγον' 
ἐπὶ τῶν ἀδολεσχούντων, ἤτοι ἐπὶ φιλοσοφίᾳ ἐριζόντων. 

᾿Ἐργίνου πολιαί" ἐπὶ τῶν προπολέων" ovrog 7» 
παῖς Κλυμένους, εἷς τῶν ᾿Αργοναυτῶν" Ὑψιεπύλης δὲ τῆς 
ϑυγατρὸς Θόαντος βασιλέως “ημνίων ἐπιτάφιον ἀγῶνα 
τοῦ πατρὸς προτεϑεικυίας, ᾿ Ἐργῖνος νέος μὲν ὧν τῇ ἦλι- 

κίᾳ, προπόλιος δὲ, παρῆλϑεν ἀγωνισόμενος, καὶ ἐγελᾶτο 
ὑπὸ τῶν “ημνιάδων γυναικῶν διὰ τὰς πολιάς" κάλλιστα 
οὖν τὸν ἀγῶνα διενεγκῶν καὶ τοὺς συνάϑλους νικήσας 

᾿Βορεάδας Ζῆϑον xol Καλαΐν, εἰς ὑπερβολὴν ἐθαυμασϑη᾽ 
περὶ οὗ καὶ ὁ Πίνδαρος εἶπε, διάπειρά vow βροτῶν 
ἔλεγχος. 

Ἑρμώνιος χάρις ?^* ἐπὶ τῶν κατὰ χάριν ἐκεῖνα 
διδόντων, ὧν ἀσμένως ἀπαλλάττονται" “Ἕρμων γὰρ &- 

βαλλόμενος ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἧς ἦρχε νήσου, ἦν δὲ ci- 
€ «Αἤμνος, καὶ πρότερον αὐτὴν ἐκλείπειν βουλόμενος 

sub hac littera habet: ?Ezo/- 
ΨΩ σκιαί ἐπὶ τῶν udtyy ἔ- 
σταιγουμένων. — Ἐπὶ τἀλλό- 
τρια Παυσανίας ἐπὶ τῶν 
ἁρπαζόντων βίᾳ τὰ ἀλλότρια καὶ 

^O ληϊζομένων. — Ἐπισκύϑισον᾽ 
Ἐπὶ τῶν ἀχράτῳ χρωμέγων᾽ oi 
γὰρ Σχύϑαι ἀχρατοπόται. (Cod. 

ἐπὶ σκύϑισον᾽ cfr. Herod. VI. 
84. Kleouévea δὲ λέγουσι, $- 
wódytuv τῶν «Σκυϑέων ini ταῦτα 
ὅμιλέειν σφι μεζόνως ̓  ὅμιλέον-- 
τα ὃὲ μᾶλλον τοῦ ἱκνευμένου, 
μαϑεῖν τὴν ἀκχρητοποσίην παρ 
αὐτέων". ἐκ τούτον δὲ μανῆναί 
piv νομέζουσε Σπαρτιῆται" ἐκ 
τὲ τοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ἐπε-- 
ὧν ζωρότερον βούλωνται Tti, 
ἐπισχύϑεσον λέγουσι.) ? Em. αὖ- 

τὸν ἥχεις τὸν βατῆρα τῆς 

QVegac' ἤτοι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, ἢ 
ἐπὶ τὴν ᾿ἀλήϑειαν. — Ἐπὶ ῥι- 
πὸς πλεῖν ἐπὶ τῶν εἷς κίν- 
δυνον éavrovg ξμβεβληκότων. — 
"Em τέγει ior: ἐπὶ τῶν 
ἀγωφελῶν. ---᾿Ἐπιδαύρεος íu- C 
πος xal ᾿Ερετριακὸς κύων" 
ἐπὶ τῶν ἀξίων ἐπαίνου. --- “Ἔ- 
πεσϑὲε μητρὶ χοῖρος" ἐπὶ 
τῶν κολακευτιχῶς τισιν ἑπομέ- 
vov τροφῆς ἕνεκα. — "Emi ív- 
gov ἕστηκε τὸ πρᾶγμα" ἐπὶ 

cT» ἔσχατα κινδυνευόντων. 
1) Apost. Cent IX. 44. Pseu- 

do-Phocyl 75. πειϑὼ μὲν γὰρ 
ὄνειαρ. ἔρις δ᾽ ἔριν ἀντιφυτεύει. 

2) Apost. Cent. IX. 45. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν κατὰ χάριν ἐκεῖνα 
διδόναε δοκούντων, ὧν ἀσμένως 
ἀπαλλάττονται. Macar. praeter 
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διὰ τὴν τῶν Περσῶν ἔφοδον, εἶπε πρὸς τὸν ᾿«ἀλκιβιόδην, 
ὡς χαρίζομαι τοῖς «ἀϑηναίοις τὴν χώραν, 

»t ἽΝ o 3 ἐμοῖο, , 

Βωχόλος ὧν μ᾽ ἐϑέλεις κύσαι τάλαν, οὗ μεμάϑηχα 
“4γροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστιχὰ χείλεα θλίβειν" 
lr τὸ γε uev κύσῃης τὸ καλὸν στόμα, μηδ᾽ ἐν ὁ-- 

γείροις. 

Τὸ & μετὰ τοῦ σ. 

'Ec κόρακας 1. Βοιωτοῖρ 0 ϑεὺς ἔχρησεν, ὅπον ἂν 

λευχοὶ κόρακες φανῶσιν, ἐχεῖ κατοικεῖν" περὶ δὲ τὸν Ila- 
γασητικὸν κύλπον ὑπὸ παίδων ἀκάκων γυψωϑέντας κό-- 
θαχας,. ἴστερον δὲ «Ἰἱϊολεῖς ἐκβαλόντες αὐτοὺς, τοὺς φυ-- 
γαδευομέγους εἷς αὐτὸ ἔπεμπον. Οἱ δὲ, ὡς τοῦ ζώου 

ἀναιδοῦς καὶ δυσοιωνιστιποῦ ὄντος. ᾿“Δριστοτέλης δέ φη-- 
σι, λοιμοῦ κατασχόντος καὶ κοράκων πολλῷν γενομένων 
τοὺς ἀνθρώπους ϑηρεύοντας αὐτοὺς xol παρακαϑαίρον-- 
τας, ἐᾷν ζῶντας καὶ ἐπιλέγειν τῷ. λοιμῷ, φεῦγ᾽ ἐς xoga— 
χας᾿ ὁ δὲ “41 ἴσωπος μυϑικῶς, κϑλοιὸν μέγαν νομίσαντα 
τοῖς κύραξιν ὅμοιον εἶναι πρὸς αὐτοὺς πορευϑῆναι" ἣτ-- 

hoc unum omnia diversa offert: 
Eiiévo μέλαινα ὁπώρα, 
παντὶ γὰρ χαρέζεται" ἐπὶ 
τῶν ῥρδέως τυγχανόντων καὶ apo 
σκοραχιζόντων αὐτὴ πὸ ᾧᾳδέως 
τυγχάνειν" κυρίως ἐπὶ Iu Lord 
γνναικῶν. — des τὰ καλὰ, 
Ἠένδαρος dméagya' ἐπὶ τῶν 
κακόν τι γεγογὸς βουλομένων συν- 
τόμωρ δηλῶσαι. — "Ee μ᾿ῆν μετ᾽ 
ἀλείψῃς, μη τ᾽ énaleiyge 
ἐπὶ τῶν διὰ προςποιητῆς χάρι-- 
τος ἀφαιρου μένων τι μᾶλλον ἢ 
διδόντων ἂν βαλανείῳ γάς τινι 
Ἑρμῆς ἣν ἱδρυμένος, Üv οἱ πολλοὶ 
τῶν λουομέγων ἤλειφον, πένης 
δέ τις, πιροφάσεε τοῦ ἀλείφειν à- 

' χεῖγον, περιαιρρύμενος τὸ ἔλαι- 

λ 

ov, ἑαυτὸν ἤλειφεν. — Ἔργα 
'γέων, βουλαὶ “δὲ páce v, 
πορϑδϑαὶ δὲ γερόγτων" τὸ δὲ 
λέγειν εὐχαὶ γερόντων πρεῖττον 
καὶ εὐφημότερον. -- 'Ej ὀδέτω 
φίλος σὺν ἐχϑρῷ᾽ ἐπὶ τῶν 
δι᾽ ἐχϑρὸν καὶ ΜᾺ βλαπτὅν-- 
των. — ἜἘϊῥίφϑω κύβος. ἐπὶ 
τῶν διακινδυνενόντων. --- Ἔργον 
ὄνον dmorotyes κνώ μενο ν' 
ἐπὶ τῶν ἀπάγειν τινὰς βουλομέ- 
vov ἀφ᾽ ὧν φιλοῦσιν ἔργων. — 
Ἐρεβίνϑινος ξω udg' ἐπὶ τῶν 

εὐτελῶν καὶ μηδενὸς ἀξίων. --- 
Ἐρφρετρικὸς κατάλογος ἐπὶ 
τῶν σφόδρα πλουσίων. 

5) Theocr. Id. XX. 9. 
1) Apost. Cent. IX. 16. 

31 
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τηϑέντα δὲ πάλιν εἰς τοὺς κολοιοὺς ὑποστρέψαι Y τοὺς δὲ 
ἀγανακτήσαντας παίειν αὐτὸν, λέγοντας , φεῦγ᾽ ἐς χκύρα-- 
κας" "dputrelóng δὲ ἀποδίδωσι διὰ' τὸ ἐν τραχέσι 2 τό- 
πθις καὶ χρημϑώδεσι γεοσσοποιεῖσϑαι λέγειν ἡμᾶς, φεῦγ 

ἐς κόρακας, ἤγουν εἰς σκότος, εἷς ὄλεϑρον. 

“Ἐστὶ 3 xai σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας. 

᾿σκιμαλίχϑαι ^ σε χρή᾽ ἐπὶ τῶν ἀξίων ὕβρεως" 
σκιμαλίσαι δὲ λέγεται, ὅταν βουλόμενοι ἐνυβρίσαι τινὰ 
τὸν μέσον δάκτυλον ἐντείναντες καὶ τοὺς λοιποὺς συνα-- 

γοντες ἐνδείξωσιν αὐτῷ, κυρίως δὲ λέγεται τὸ τὸν δακ- 

τυλον εἷς τὸν πρωχτὸν τοῦ ὀρνέου βαλεῖν. 

Ἔσο 5 xal λέων ὕπη χρὴ, καὶ πέϑηκος ἐν 
μέῤει" 
καλῶς." 0. 

"Eovig 6 ϑύειν" oL 

3» ' n Α v , , 

ἐπὶ. τοῦ πρὸς τὰ πραγματὰα μεταβαλλομένου 
) . - 

γὰρ στίᾳ. ̓ϑύοντες οὐδὲν 
ἐξέφερον τῆς, ϑυσίας" ὁμοία τῇ" αὐτῷ κανῷ χατέφαγες 
πάντα. 

"» 43 2 ἢ . M f » 
Ἐσχατα ἐσχατων κακὰ διαπέπρακται 

ὁμοία ἐστὶ τῇ δεινότερα Δεινίου, καὶ κύντερα Κύντωνος *' 
ἐπὶ τῶν ἄκρως κακῶν. 

2) Mosc. ivree χέσε, 

5) Apost. Cent. IX. 47. Athe. 
nodorg tribuit hanc sententiam 
Stob. T. 55. 5. Simonidi Schol. 
Aristidis ad Or, ὑπὲρ τῶν. τεττ. 
Ῥ. 145. Sopater ζητήσεις. P. 377- 

ed. Ald. οὕτως ἀκίνδυνον γέρας 

παλαιὸς λόγος κηρύττει τὴν σιω- 

πήν. Notum est Horatianum il. 
lud: est et fideli tuta silentio 
merces. Cfr. Potter Ad Clem. 
Al. Paedagog. Il. 7. p. 205. 

᾿ Wyttenb. Ánimadv. ad Julian. 
: Or. I. p. 5. B. Lobek ad Agla- 
oph. I. p. 67. 

4) Apost. Cent. IX. 18. . 

5) Apost. Cent. IX. 49. Con 
sentit Macar. 

6) Apost. Cent. IX. 41. 
| 7) Apost. Cent. IX. 25. Ari- 

stid. ὑπὲρ τῶν τεσσ. p. 196. ἔ- 
σχατα ἐσχάτων πράττοντας, καὶ 
πρῶτὰ καὶ- τελευταῖα xsvOvvevor- 
τας. 

8) Simili modo Julian. ad 
Heraclium Cynicum Or. VII. 
init. ἔμελλον δὲ ἐκεῖνο πρὸς ἐ- 
μαυτὸν εἰπεῖν. 
Τέτλαϑι δὴ κραδίη, καὶ κύντερον 

ἄλλο ποτ᾽ hg 
(Od. V. 18.) 

ἀνάσχου κυνὸς ληροῦντος ὀλίγον 
ἡμέρας μόρεον. ᾿ 
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ἜἜσχατος. 5" Μυαῶν πλεῖν". “Ελληαι. Aofud^ κρα-- 
τουμένοις 0 ϑεὸς ἔχρησεν ἐπὶ τὸν ἐσχατον. ἸΠυσῶν “πλεῖν, 
οὗ δὲ τὸ- μὲν πρῶτον ἠπόρουν". αὖϑις δὲ τὴν Αἰολίδα 
παρὰ τοῖς ἐσχάτοις τῆς lMvoleg &vgox? ἔνιοι τὴν παρ:-- 
οεμέαν χρησμὸν λέγηυσι Τηλέφῳ μαντευομένῳ γεγονέναι 
“ρὲ "9 γονέων,. ἐπὶ τίνας τόπους ἐλϑὼν εὕροι τοὺς yo— 
γέας᾽ τὸν δὲ ϑεὸν προστάξαι, πλεῖν ἐπὶ τὸν ἔσχατον 
Ἱπυσῶν' ἀφικόμενον δὲ εἰς Τευϑρανίαν **, νέμεσϑαι 
γὰρ ταῦτα τὰ χωρία τοὺς Μυσοὺς, ἐπιτυχεῖν. τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ τάσσεται δὲ 7) παροιμία ἐπὶ τῶν δυσχερῆ. ἐπι-- 
τασσομένω».. ᾿ | 

Ἔστω. δέ σοι καὶ αἰσχρὸν’ εἰπεῖν τὸ αἰσχρόν. 

Ἔστω ταμίας, τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰ βούλει κύων᾽ 
“φ- ἶ . , 

ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν εὐημερούντων, καὶ μάλιστα εὑ-- 
γούχων. . ! ' . / 

TOó & μετὰ τοῦ τ. 

, "V $? * 3 

Ἑτερόγναϑος εἶ ν᾽ ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἀπληστίᾳ ἀμφό-- 
) f [i 3 , . € A 95 "P 49 . τῳ 

τέραις ταῖς γναϑοις ἐσϑιοντων" οἱ δὲ ἐπὶ τῶν απειϑῶν 

ἵππων. “ 
λ 

ϑοις ἐσϑίων mánus recta vide- 
tur. Quamvis enim Zvd3ov fre- 
quens parasitorum nomen sit 
apud Alciphronem (Lucian. Tim. 

9) Àpost. Cent. IX..22. Apogr. 
Dresd. verba ab Ἕλλησι — πλεῖν 
omisit. Cfr. Plat. Theaet. p. 
209. B. αὕτη ovv ἡ διάνοια ἔσϑ᾽ 
ὅτι μᾶλλον ποιήσει ue Θεαύτητον' 
ἢ Θεόδωρον διανοεῖσθαι, ἢ, τὸ 
λεγόμενον, ΠΗυσῶν τὸν ἔσχατον. 

10) Ápogr. Dresd. παρά. 
11). Mose. τε ϑρακίαν. 

1) Apost. Cent. IX. 24. He- 
Sych. σχληρόστομος, ἀπειϑὴς ἐπὶ 
τῶν ἵππων, respiciens sine du- 
bio ad Xen. Equ..I. 9. Altera. 

interpretatio , ἀμφυτέραις yrá- 

c; 45. Τγαϑωνίδης 6 κόλαξ). et 

ab hac parte nihil obstet huic 
explicationi, tamen analogiae 
aliorum compositorum cum $- 

vegog, Ut ἑτερόφϑαλμος, Plut. 
Lucull. c. 42. de Educ. c. 44. 

χιτὼν ἑτερομάσχαλος Opp. ἀκ- 
φιμάσχαλος (cfr. Millmgen Va: 

ees gr. p. 41.) suadet interpre- 
tari: ἑτέρᾳ τῇ yvaSw ἐσϑίων.. 

94 * 



'Ετερομόλιος δίκη ?* εἰς pv οἱ ἀντέδεκοι οὐχ 

εἰσῆλϑον. . ' 
| "Ecpegé τίς 3 μὴ βρεχϑείη καὶ εἰς 86306 

ἀπεπνέγη" ἐπὶ τῶν μικρὰ φδυγόντων κακὰ καὶ περι-- 
πισεύρειν μείζοσι. 

, Ἐς χοιρίδεόν μοι νῦν δάνεισον τρεῖς δραχμὰς, 
Δεῖ γὰρ μυηϑῆναξ ue, πρὶν τεϑνηκέναι" 

᾿Αριστοφάνους. Οἱ μυούμενοι γὰρ εἰώϑεσαν χοῖρον 
ϑυσιάζειν. ' ᾿ 

Τὸ ε μετὰ τοῦ m 

Εὐγενέστερος * Κόδρου, τοῦ υἱοῦ Ππελάνϑου 
τοῦ ἹΠεσσηνίου, πατρὸς δὲ Ἰπέδοντος καὶ Νηλέως" οὗτος 
Ó Κόδρος Ζωριέων ἐπιστρατευσάντων “᾿ϑηναίοις, ἐπεὶ 
τοὺς ἐκ Πελοποννήσου 5 φυγάδας προσεδέξατο, ἔν οἷς 
καὶ ἹΜέλανϑον, χρησμοῦ δὲ αὐτοῖς δοϑέντος αἱρήσειν τὴν 
πόλιν, ἐὰν ἀπόσχωνται τοῦ τῶν πολεμίων βασιλέως, vo- 
ἥσας τὸν χρησμὸν, ἀναλαβὼν ὑλοτόμου ἐσθῆτα, καὶ ἐν- 
τυχὼν τοῖς φύλαξι τῶν Ζωριέων, ἕνα ἐξ αὐτῶν ἀνεῖλε᾽ 
διοργισϑέντερ δὲ οἱ λοιποὶ συλλαβόντες αὐτὸν ἀνεῖλον, 

ὡς Εὔδημος. 

Εὐδαίμων ye Κόρινϑος, ἐγὼ δ᾽ εἴην Τεγεάτης.. 
Εὐδαίμων᾽ μὲν Ó μηδενὶ μηδὲν ὀφείλων. 

Εἶτα δ᾽ ὃ μὴ γήμας, τὸ τρίτον ὅστις ἄπαις. 
Εὐμεταβολώτερος 5 κοϑούρνου᾽ κόϑορνος ὑπό- 

δημα ἁρμόζον δεξιῷ τὲ καὶ εὐφνύμῳ. σοῦ" ὅϑεν καὶ Θηρα- 

2) Apost." Cent, Ix. 25. xat ̓ Νιρέως καλλίων, καὶ Ὄδιυσ- 

| 3) Apost. Cent. IX. 56. σέως συνετώτερος 4e ὄμενος giras. 

A) Apost. Cent, IX. 27. ΜΔ. 5) Apogr. Dresd. εἰς Πελο- 
car, εὐγενέστερος, Κόδρου" σεονήσου. 
ἐπὶ τῶν πάνυ εὐγενῶν. Lucian. 6) Apost. Cent, IX. 29. M« 
Timon c. 55. ὀμνύουσιν, j μὴν ear, εὐμεταβολώτερος κοϑούργου 
εὐμορφότερον μὲν Nioéug | εἶναι | ἢ ἐδρίπου, ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων ᾿ 
αὐτὸν, εὐγενέστερον δὲ τοῦ Κέ- καὶ εὔμεταϑέτων. Xenoph. Hel. 
Xo0ftog ἢ Ἀσδρου. Dial. Mort. i len. H. 5, 31. de Theramene 

IX. i. Κόδρον δὲ εὐγενέστερος, ὅϑεν δήπου γὰρ xai χκόϑοργοις 
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, * $ € ^ , , . ἢ ' r^ μένην τὸν ἐπὶ τῶν τριαχονγτὰ χοϑόρνον ἔχαλουν οἱ 49z— 
“τ ^ 5 Y . od n γαῖοι" ἐπὶ τῶν μδτατρεπομένων ovv συνεχῶς 7) παροιμία. 

4 ^ P 

Εὐδαιμονίας τοῦτ᾽ ἐστὶν, υἱὸς νοῦν ἔχων. IMevevóoov. 9 
e , E ^^ ? |J! 

Εὐδοντι ὃ κύρτος αἱρεῖ" ἐπὶ τῶν εὐτυχουντων" 
συμβαίνει γὰρ κοιμωμένων τῶν ἁλιέων τὸν κύρτον αἱρεῖν 
ἰχϑύας. ' i 

Εὐήϑει 9 δάχτυλον μὴ δείξῃς, ἵνα μὴ καὶ 
τὴν παλάμην σου καταπίῃ" ὅτι οὐ χρὴ ϑάῤῥος δι-- 
δόναι τοῖς ἀνοήτοις. 

Εὔχου 19 τῷ πλησίον ἔχειν, ἐπὶ πλέον δὲ τῇ 
χύτρᾳ" παρόσον τὸ οἴκοι ἔχειν βέλτιον τοῦ παρὰ τοῦ 
γείτονος δέχεσϑαι. 

Εὐγενὴς M ἔχ βαλαντέου" ἐπὶ τῶν διὰ. πλοῦτον. 
εὐγενῶν εἶναι à οκούντων. 

Εὕρηκα " ὃ ovx ἐζήτουν᾽ ἐπὶ τῶν οἷς οὐκ ἤϑε- 
λον περιπεσόντων. 

Εὐτέλεια σωφροσύνης ἔχγονος. 
Εὐρυκλῆς 13 πᾶς ἐγγαστρέμυϑος" “ἀπὸ Eiqv- 

χλέους τοϊούτου τινὸς μάντεως πολυλόγο U. 

ἐπικαλεῖται (καὶ γὰρ ὅ κόϑορνος 
ἁρμόττειν μὲν τοῖς ποσὶν ἄμφο- 
τέροις δοκεῖ ἀποβλέπει, δ᾽ ἐπ᾽ 
ἀμφότερον. Coll. $. AT. Plut. 
Mic. c. 3. διὰ τὸ μὴ μόνιμον. 
ἀλλὰ καὶ ἐπαμιφοτερέζον de τῇ 
προαιρέσει τῆς πολιτείας ἐπεκλή-: 
ϑὴ χόϑορνος. Lucian. Pseudol. 
€. 16. xal ὅ μὲν Κόϑορνόν viva 
εἶπεν, εἰκώσας αὐτοῦ τὸν βίον, 
ἀμφίβολον ὄντα, τοῖς τοιούτοις 
ὑποδήμασιν. Cfr. Aristoph. Ran. 
538. τὸ de μεταστρέφεσϑαι πρὸς 
τὸ μαλϑαχώγερον δεξιοῦ πρὸς ἀν-- 
δρὸς ἐστε «αἱ φύσει Θηραμένους, 
ubi Interpr. Doxopater in ho- 
miliis in Aphthonii progymnas- 
mata: ὅστις μὲν γὰρ oide τὸ 
συμβουλεύειν, μὴ μέντοιγε καὶ 
τὸ δικάζεσϑαι xoi τὸ πανηγυρέ- 

Μότατος εἶναι 

Ν 

teer, οὕτως δήτωρ ἐστὶν, ὥσπερ 
καὶ Θηραμένης ὃ ' καὶ χόϑόρνος 
ἑπονο μασϑεὶς, ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἔπι-- 

τηδείως ἔχειν πρὸς τὸ προτρέ- 
πεν καὶ ἀποτρέπειν τῆς τοιαύ- 
της τυχὼν προσηγορίας, ἢ διὰ τὸ 
πρὸς ἀλήϑειαν xot ψεῦδος" ἕτοι-- 

ἀπὸ ueragogüs 
τοῦ ὑποδήματος τοῦ ἀμφοτέροις 
ἁρμόξοντος τοῖς 7toc(v οὗτος γὰρ 

6 Θηραμένης συμβουλεύειν μόνον 
εἰδὼς ῥήτωρ καὶ αὐτὸς ἤκουεν. 

7) Stob. T. 77. 4. 
8) Apost. Cent, IX. 50. 
9) Apost. Cent. IX. 514. 
10) Apost. Cent. IX. 52. 
41) Apost. Cent. IX. 56. 
12) Apost. Cent. IX. 54. 

Mosc. οὐκ om. 
13) Apost. Cent, IX. 55. 



Εὔανδρος 15 svge κνημῖδα καὶ ἀσπίδα. 
Εὐρύδαμος ὃ ἹΜεσσήνοος "" εὗρε ϑώρακα πολεμικόν. 

Εὐρύβατος "5, ἤτοι πονηρός" ἀπὸ τοῦ πεμ- 
φϑέντος ὑπὸ Κροίσου ἐπὶ ξενολογίαν μετὰ χρημάτων, ὥς 
φῆσιν Ἔφορος "7, εἶτα μεταβαλλομένου πρὸς Κῦρον! ἦν 
δὲ "Ἐφέσιος" oL δὲ τὸν Κέρκωπα τὸν ἕτερον" Διότιμος 
᾿Ηρακλέους ἕν C Aou" 

,Κέρκωπές voL πολλὰ κατὰ τριόδους: πατέοντες 

| Βοιωτῶν Givovro* γένος δ᾽ ἔσαν οἵδε χαλῆες 1B 
Ὦλος τ Εὐρύβατὸς τε '? δύο βαρυδαίμονε ἄνδρε. 

, Νίκανδρος . (ἀγίνεον Εὐρύβατον πανουργότατον" οὗ 
μνημονεύει “Ἀριστοτέλης € ἐν πρώτῃ περὶ δικαιοσύνης" Zoi- 
gs ἐν τετάρτῳ περὶ ?? ᾿γαϑοκλέα, ἀπὸ τοῦ ᾿Θδυσσέως 
ἑταίρου" λέγεται δὲ τὸν Εὐρύβατον κλέπτην ὄντα, elg- 
χϑέντα καὶ παραφυλαττόμενον, ἐπειδὴ συμπίένοντες εἷς 
Aov αὐτὸν οἱ φυλάττοντες ἐκέλευσεν ἐπιδείξασϑαι τὴν 
ἐπὶ τοὺς τοίχους ἀναῤῥίχησιν, καὶ “5 μὲν πρῶτον διω-- 
ϑεῖσθαι᾽ δεομένων δὲ, ὡς οὐ βουλόμενον, ἐπεὶ μόλις 
ἀνέπεισαν, περιϑέμενος τοὺς σπόγγους, καὶ τὰς ἔγκεν-- 

τρίδας, ἀναδραμεῖν «elg τοὺς τοίχους" ἀναβλέποντες δὲ 
ἐκεῖνοι καὶ ϑαυμάζοντες τὰς τέχνας λαβεῖν αὐτὸν τὸν 0- 

Qogov. καὶ ὑπερβαλόντα, πρὶν ἐκεῖνοι κύκλῳ περιέλϑωσι, 
διὰ τοῦ τέγους καταπατῆσαι. 

Plat. Soph. p. 252. c., ἀλλὰ τὸ 16) Apost. Cent. IX. 55. 
λεγόμενον οἴχοϑεν τὸν πολέμιον | Theon. Progymn. c. VIL. καὶ 
καὶ ἐγαγτιωσόμεγον ἔχοντες &v- | et πού τις Ἐὐρυβάτου ψογος. ubi 

τὸς ὑποφϑεγγόμενον ὥσπερ τὸν | vide notam. 
ἄτοπον Ἐὐρυκλέα περιφέροντες 47) Aposgr. Dresd. KEvqopo:- 
ἀεὶ σεορδύονται. ubi Heind. 18) Mosc. ἦσαν οἵδε zaà- 
Aristid. Or. IV. p. 50. ἀκριβέ- | viec. 
στερον» Ἐὐρυκχλέους τἄνδοϑεν κα-- 19) Te οὐχ Mosc. 
ταλαμβάνων. 20) Mosc. παρά. 

L . εἰ ..21) Καὶ Mose. om. — Macar. 
14) Laurent. hoc et sq. inter addit: Eigen (detos ὅρκοι 

ap P hthegmata retulit. ἴσως τὰ κατὰ χινὸς καὶ κυνός. — 
45) Codd. “μεσήνεος. KJ πρᾶττε, Σὸ φίλων δ᾽ 



- . 

Τὸ & μετὰ τοῦ φ. 

"Egvyov* κακὸν, sooo». ἄμεινον" ἐπὶ τῶν μι8-- 
ταβολὴν χρεΐττονα οἰωνιζομένων" ὅτε τὴν ἀγρίαν. xol πα-- 
iuc» δίαιταν ἔφυγον, εὔροχ δὲ τὴν ἥμερον τροφὴν, τοῦ-: 
το ἔλεγον" τὸ γὰρ ἐκ τῶν δρυῶν καὶ ἀκανϑῶν πὲμμὰ κα-- 
xo. Νόμος ἦν ἀϑήνησιν, ἀμφιϑαλῇ παῖδα ἐστεμμένον 
ἀχάνϑαις μετὰ δρυΐνων καρττῶν᾽ λίκνον ? βαστάξοντα ἄρ-- 
των πλέων, τοῦτο λέγειν, αἰνισσόμενον τὴν ἐπὶ τὸ πρεῖε-- 
TOY μεταβολήν. ὔ - ᾿ 

᾿Εφέσια γράμματα 3: ἐπῳδαί τενες ἦσαν, ὅπερ 
οἱ φωνοῦντες ἐνίκὼν ἐν παντί" ταὐτὸν τῇ δαφνίνην φο-- 
Qi βακτηρίαν" ὃ δὲ Διοχενιανὸς,,, λέγεταί, φησιν ἐπὶ τῶν 
ἀγεπίγνωστα λεγόντων" παρύσον ὑπὸ τοῖς ποσὶ τῆς Ἔφε- 

σίας ᾿“Αρτέμιδος τὰ γεγραμμένα ἀσύνετα. . 
᾿Εφόδιον * τῆς ἀσιτίας τὴν ἀπεψίαν ἔχου-- 

0v Πλουτάρχου ἐκ τῶν ὑγιεινῶν ἀποφϑεγμάτῳν, ἐπὶ τῶν 

φειδωλῶν. ΝΞ “ἡ 

Ἔφ᾽ ὕϑωῤ ἄρον ταῖς δίκαις ὁ 0 pem τι-- 
γος ἐλάλει πρὸς ὕδωρ. 

Eg' é»d παιδὲ σαλεύει 6. τοι à ἔχει τὰς ἐλπίδας 

τοῦ γένους " λέγεται καὶ ἐπὶ πλοίων" ὡς δίων ἐν Ῥωμαΐ-- 

Lu 3 4 [od . “« . ^ , οὐδὲν, εἰ σὺ δυςτυχῆς [ἔχειν τοῦτο σκιές᾽ φῶς δὲ Ka- 
od ? , τοῦτο ἘΕὐριπείδου ἐστὶ «Ῥοινισσῶν. | vdoxioy , ἐπεὶ καταυγέξει τὴν 
1) Apost. Cent. IX. 37. oxidv. «1ξ τέ ἐστιν 5 γῇ κατὰ 
2) Mosc. Asíxvov — ἄρτων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν᾽ . «at. Τετρὰς 

πλέον. ὃ ἐνιαυτὸς, διὰ τὰς Gocc, x. τ. À. 
5) Apost. Cent. IX. 59. Ma- | Cfr. Wyttenb. ad Plut. de sent. 

Car. ἐπὶ τῶν ἀσύνετα Aeydvrow.| prof. in virt. D. 85. B. ᾿ 
Cfr. Clem. Strom. I. 46. p- 560. 4) Apost. Cent. IX. 58. Pro 
20. εἰς οὃς (sc. δακτύλους "Idoí- | dove; apud Plut. p. 425. 
ow) fre τῶν “Ἐφεσίων λεγο μένων E. legitur ἀπληστίας. 
Teeupdrov, καὶ ἣ τῶν κατὰ uov- 5) Apost. Cem. IX. 40. 
σιχὴν εὕρεοες δυϑ μῶν. ἀναφέρεται. 6) Apost. Cent. IX. 43. Cfr. 
Qualia sint, idem refert V. 9.| Epist. Hippocrat. Vol. IIl. p. 
P. 672. 15. — — σημαίνειν δὲ 815. ed. Kuhn. καὶ τοῦτᾳ ἐλά- 
σχιον μὸν τὸ σκότος, μὴ γὰρ! χιστον τῶν μελλόντων ῥηϑήσε- 



— 948 meum 

LI 

κοῖς" ὀλίγα μὲν γὰρ καὶ τὰ φουφότατα τῶν πλοίων πρὸς 
τῇ γῇ ὥρμει" τὰ δὲ δὴ πλείω καὶ μξείζω' μετέωρα διὰ τὰ 
τενάγη ἔπεσάλευεν. 

᾿ξφημέρου ζωή 7* ἐπὶ τῶν ὠχυμόρων ἢ καὶ αὐ-- 
ϑημερὸν. ϑνησκόντων" ἐστι ζῶα ἐ ἐφήμερα οὕτω καλούμενα, 
λαβόντα τὸ ὄνομα &x τοῦ μέτρου τοῦ κατὰ τὸν βίον" 
τίκτεται γὰρ ἔν τῷ οἴνῳ, xa ἀνοιχϑέντος τοῦ σκεύους τά 
δε ἐξέπτη καὶ εἶδε τὸ φῶς καὶ τέϑνηκχεν" οὐχοῦν παρεῖ»- 
ϑεῖν μὲν αὐτοῖς εἰς τὸν βίον ἔδωκεν » 7 φύσις, τῶν δὲ ἐν 
αὐτῷ κακῶν ἐρύσατο τὴν ταχίστην ; μῆτε τῶν ἰδίων 
συμῳορῶν ἤσϑημένοις,. pice (Up τινος τῶν ἀλλοτρίων 
μάρτυσι γεγενημένοις. 5- ἔστε καὶ ἄλλο ζῶον μονήμερον 
λεγόμενον περὶ τὸν Ὕπανιν' ποταμὸν, τικτόμενον μὲν ἅμα 
τῷ χνέφᾳ, ἀποϑνῆσκον óà ἐπὶ δυσμὰς. ἡλίου τρεπομένου, 
ὡς “Αριστοτέλης 9 ' φησί. 

«βεν" foedera. γὰρ μῶλλον ó 
πατὴρ εν ἔμοι τῷ υἱεῖ καὶ ἐν γῆ. 

ὀϑνείᾳ σαλεύειν» καὶ κατὰ ϑέ- 
Jaen, xal xara κινδύνους, «αἱ 
κατὰ ἀῤῥωστίας. Heliod. 1. 19. 

σπτρὸς δευτέρους ἀπεκλίνετο γά-- 

μους, ἐπὶ. μόν μος παιδὲ σὰ-- 
λεύειν ἐπιμεμφόμιενος. T. 15. πάν- 
τα τὸν βίον ἐπὶ τούτῳ τὸν ἐμὸν 

ἐσάλευον. ll. 35. καὶ ἔστε νῦν 5 
παῖς ἐνταῦϑα σὺν ἐμοὶ, xot οὔ-- 

"vwouc τοὐμὸν ὀνομαζομένη σα- 
λεύω γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ τὸν βίον. 

7) Apost. Cent. IX. 44. . 
8 Apost. habet: αϑημένα, 

μήτε μήν τινος τῶν ἀλλοτρίων 
μάρτυσι γεγενη μέγα unde elucet, 
Ápostolium : dativos 7o9»nuévors, 

*eyevnuevots verbo ἐρύσατο ac- 

commodasse , sed cum in ado- 
Tvd: haesisset, hoc intaetum 
reliquisse. Censeo igitur, au- 
torem, quasi. scripsisset: σπαρ- 

ελϑεῖγ μὲν αὐτοῖς εἷς τὸν for 

ἔδωκεν ἣ φύσις͵ τῶν δὲ iv αὐτῷ 

δι 

(ita Scripsi pro αὐτοῖς, quod 
Apost. et Àrsen. habent) xaxóv 
ἐκλύέσϑαι τὴν' ταχίστην, conti- 
nuasee orationem, μήτο — ἤσϑη- 
μένοις etc. Constructionem in- 
terdum, alia διὰ" μέσου posita, 

| suspendi constat. Eurip. Jon. 
700. νῦν δ᾽ ἡ μὲν ἔῤῥει συμφοραῖς, 
ὁ δ᾽ εὐτυχεῖ. πολιὸν εἰςπεσοῦοα 
γῆρας. Cfr. Lobek ad Soph. Aj. 

p. 394. Eodem modo locum 
Áchillis Tatii V. 44. a Fr. Ja- 
cobsio m suspicionem vocatum: 
“Σωστρατός μοι “Ζευκίππην ixdi- 
δωσε καί uos γάμος ἐκ μέσον πο- 
ἀΔέμου πέμπεται, μετρήσας ἄκρι-- 
βῶς τὰς ἡμέφας defendi powe 
puto. ΟΟΝ. ibid. VII. 46. fne. 

9) Arist. Hist. Animal V. 
19. Oi, Plut. Consolat. ad 
Àpollen. R. 111. C. ἐπεὶ καὶ 

τῶν ζώων ἐκείνων, ἅπερ ἱστο- 
φοῦσι περὶ τὸν πάγτον γινόμενα, 
τὴν ἄχειν ἡμερησίαν OlC5 

| ubi i videndus W yttenb. 
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NM MEN . 2. 
Eg "ὃ ἑαυτῆς τὰ κέρατα᾽ inb τῶν ἐπιβουλὰς 

ἐκ τῶν οἰκείων ὑφισταμένων" αἶγα γὰρ φησι τρξευϑεῖσαν 
καὶ ἐδοῦσαν τὸ τόξον ξοῦτο εἰπεῖν. 

Τὸ e μετὰ vob χ. 

Ἔχει ? καὶ ἡ μυῖα σπλῆνα" ἔχει καὶ χολὴν ὃ 
μύρμηξ ἐπὶ τῶν εὐκαταφρονήτων. . 

Ἐχῖνος " τὸν τόκον ἀναβαάλλει" λέγεται ἐφ᾽ 
ὧν τὸ ἀναβάλλεσϑαι πρὸς χεῖρον γίνεται" καὶ γὰρ oi 
χερσαῖοι ἐχῖνοι δοκοῦσε κεντούμενοι ἀνέχειν τὸν τόχον" 
εἶϑ᾽ ὕστερον ὑπὸ τραχυτέρων τῶν ἐμβρύων κάκιον ἀπαλ-- 
λάσσειν ἐν τῷ τόκῳ. — 'O χερσαῖος ἐχῖνος, ὅταν ἁλί-- 
σχεται; παραχρῆμα ἐνούρησε, τῷ δέρματι, καὶ ἀχρεῖον 
ἀπέφηνεν αὐτό" δοκεῖ δὲ εἰς πολλὰ ἐπιτήδειον. — 
Ὁ χερσαῖος ἐχῖνος μέλλων ἁλίσκεσϑαι ξαυτὸν συνει-- 

λήσας ἄληπτον ἐργαζεται" εἶτα μέντον καὶ πιέζει τὸ 

πνεῦμα καὶ ἀκίνγτος ἀτρεμεῖ καὶ vOv τεϑνεῶτα ὑπο-- 
χρίνεται. | 

.Ex9oois ἀπιστῶν οὐπὸτ᾽ ἂν πάϑοις βλάβην. 

Ἔχομεν 3 σύμμαχον. ϑεὸν Ἥφαιστον" ἐπὶ τῶν 

ἐλπιζόντων πυρὶ νικῆσαι τοὺς πολεμῴους. 

Ἔχομεν ^ xvva τῷ πτωκὶ βοηϑοῦντα" ἐπὶ 
τῶν τοῖς οἰχείοις ϑαῤδούντων" ὑπ᾽ ἐχείνων δὲ ἐπιβου-- 

ἰευομένων. 

10) Apost. Cent. IX. 45. μενοι ἀνέχειν τὸν τόκον, e$ ὕστε-- 
1) Apost. Cent. IX. 48. - ' |oov: παχυτέρων γινομένων τῶν ἀ- 
4) Apost. Cent. IX. 44. plu- | χανϑῶν ἀπὸ τοῦ ἔμβρύου χϑῖρον 

ribus interpositis cetera, quae | ἀπαλλάττειν ly τῷ τόκῳ. Praece- 
de erinaceo afferuntur, in unum | dit apud eundem: ^£ xivoc ἐν 
jungit — De terrestri echino χειμῶνε᾽ ἐπὶ τῶν παρ᾽ ὥραν 
vide Àel. H. A. IV. 17. et VI. 45. φαινομένων" 5 πραττομένων. 
Macar. ἐχῖνος τὸν τόκον a- 5) Apost. Cent. IX. 56. 

vaBdlilseras ἐπὶ τῶν διὰ τὸ d- |-^ ἃ) Apost. Cent. IX. 47. zro- 
ναβάζλλεσϑθαι κακῶς ἀπαλλαττόν--Ἰ yd, Sed πτωκὶ in edito se re- 
Tw»' οἱ γὰρ ἐχῖνοι δοκοῦσι κεντού-- | perisse testatur Pantinus. 

22 
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"Exsw 5 τὲ πειρῶ, τοῦτο yaQ τοῦτ᾽ εὐγενὲς, 
Καὶ τοὺς γάμους δίδωσι τοὺς πρώτους ἔχειν. 
Ἔν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἢ τ᾽ ἀδοξία, 
Κἂν ἢ σοφός τις, ἣἥ v. ἀτιμία βίου. Εὐριπίδου. 

Ἔχεις 5. μὲν ἀλγειν᾽, οἶδα, πειρᾶσϑαι δὲ χρὴ, 
Ὡς ὕξστα ταναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν. ToU αὐτοῦ. 

᾿Εχρῆν ? μὲν ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους 
Τὸν ζῶντα ϑρηνεῖν, εἰς σ᾽ ἔρχεται κακά" 

^ y , , 

Τὸν δ᾽ eb ϑανόντα xal πόνων πεπαυμένον 
, Χαίροντας εὐφημοῦντας ἐχπέμιτειν δόμων. Σο-- 

φοκλέους. 
᾿Ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς υΤίδαο πύλῃσιν, 

Ὃς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ ὃ φρεσὶν, ἄλλο δὲ &- 
πῃ. Ὁμήρου. 

Εὐσεβέου". 

᾿Ειϑρὺς τἀληϑῆ" εἰπὼν τοῦ πρὸς χᾶριν φίλου ἐστὲ 
παντὸς αἱρεεξώτερος. 

Τὸ ε μετὰ τοῦ v. 

“Εψεσϑαὶ '? σου πειρᾷ λέϑον' ἐπὶ τῶν ἀδυνα- 
τοις ἐπιχειρούντων. 

5) Stob. T. 91. 22. ex Eu. 
ripidis Erechtheo. 

6) Stob. T. 108. 21. Xogo- 
κλῆς Θυέστῃ. 

7) Stob. T. 490. 322. Cfr. 
Wyttenb. ad Plut. de aud. poét. 
P. 356. F. 

8) Mosc. Ὡς x" ἕτερον μὲν 
κεύϑει ἐν gg. — Ex 1]. O. 251. 

9) Stob. f. 45. A5. τοῦ προς-- 
σοιφυμένον φίλου πρὸς χάριν εἶ-- 

πόντος παντὸς αἱρετώτερος. Ma- 
car. addit: ᾿Εχϑρὸς, xà» χρη- 
στὰ ποιήσϑθε, xaxd ἔστιν. ᾿Εχί- 
δνης καρδίαν ἐδηήδοκεν᾽ ἐπὶ τῶν 
ὀργίλων καὶ χαλεπῶν. "Eytres 
δ᾽ ὥσπερ ποῤύπους πέτρας ἐπὶ 
τῶν ὀχυροῦ τινος ἔχομένων ἐπὶ 
σωτηρίᾳ. 

10). Apost. Cent. IX. 49. 
Mosc. ἀδυνάτων. Vide infra sub 
A(9ov fweig. 
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AH0O00EIMAT A. 
᾿Εμπεδοκλῆς * ἹΠέτωνος ὃ φυσικὸς πρὸς τὸν λέγοντα 

0r οὐδένα σοφὸν εὑρεῖν ὃ ὕναμαι κατὰ λόγον, εἶπε, τὸν 
γὰρ ζητοῦντα σοφὸν αὐτὸν πρότερον εἶναι δεῖ σοφόν. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, » διατί σφόδρα ἀγανακτεῖς κακῶς 
ἀχούων, ἔφη, ὅτι οὐδὲ ἐπαινούμενος ᾿σϑήσομαι 2, εἰ μὴ 
χαχῶς ἀχούων ἀχϑήσομαι. . 

Ὁ αὐτὸς εἶπεν ?, "Ἀκραγαντῖνοι, τρυφῶσι μὲν, ὡς 
αὖριον ἀποϑανούμενοι, οἰχέας δὲ ατασχευάζονκαι , ὡς 

πάντα τὸν χρόνον βιωσόμενοι. 

Ὁ αὐτὸς ^ ἐτῃσίων ποτὲ σφοδρῶς. πνευσάντων, ὡς 
τοὺς καρποὺς λυμῆναι, κελεύσας ὄνους ἐχδαρῆναν καὶ 

ἀσχοὶς ποιῆσαι, περὶ τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας 
διέτεινε πρὸς τὸ συλλαβεῖν τὸ πνεῦμα, λήξαντος δὲ κω-- 
λυσαμένας ἐκλήϑη. 

* ᾿Ανεμοκοῖται δὲ, γένος ἐν Kogiy9« οἵ ἀνέμους κοι-- 
μίζοντες, εἰς ὅπερ δεξιῶς λέγεται. διακεῖσϑαι καὶ Ἔμπε-- 
δοκλῆς, οὗ καὶ 7 εἰς αὐτὸ τέχνη ἱστόρηται. 

* ᾿Εμπεδοκλῆς. καὶ δίκας φησὶ διδόναι τοὺς δαίμονας, 

ὧν ἐξαμάρτωσι καὶ πλημμελήσωσιν. 
ἰϑέριον μὲν γὰρ oge μένος πόντονδε διώκει, 
Πόντος δ᾽ ἐς χϑονὸς. οὖδας ἀπέπτυσε, γαῖα δ᾽ ἐς 

' αὖϑις 

Ἠελίου indue, ὁ δ᾽ αἰϑέρος ἔμιβαλε δίναις. 

"Aoc δ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες. 
"ἄχρις οὗ ιυλασθύντες οὕτω καὶ καϑαρϑέντες αὖϑις 

τὴν κατὰ φύσιν χώραν καὶ τάξιν ἀπολάβωσιν. 

᾿Εμπεδοκλεῖ 5 τῷ Μέτωνος ταδε δοκεῖ" στοιχεῖα μὲν ᾿ 

1) Laur. ᾿Εμπεδοκλέους Mé- 5) Diog. Laért. VIII. segm. 

Tero; τοῦ φυσικοῦ, ToU xga- | 63. 
γαγτίγου. Inc. ᾿Εμπεδοκλῆς ἐρω- 
τηϑεὶς, διατί σφόδρα etc. . , sod Diog. Laért. vit. segm. 

2) Laur. et impress. αἰσϑή- 
σομαι. 5) Segm. 76. — τῷ Μέτωνος. 

99 ̂  
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εἶναι τέτταρα, nio, ἴδωρ, γῆν xol ἀέρα, φιλίαν δὲ, ἢ 
συγκρίνεται, καὶ νεῖκος, ᾧ διακρίνεται" φησὶ δ᾽ οὕτω" 

Ζεὺς ἀργὴς, Ἥρη ve φερέσβιος, ἠδ᾽ ᾿αἹδωνεὺς, 
᾿Νῆστις 9', ἢ δακρύοις ἐπιπικροῖ ὄμμα 9 βρο- 

TELOY. 
Δία μὲν τὸ πῦρ λέγων, Ἥρην δὲ τὴν γῆν, ᾿ΑἸἰδωνέα 
δὲ τὸν ἀέρα, νῆστιν δὲ τὸ ὕδωρ, καὶ ταῦτά, φησιν, ἀλ-- 
λαττόμενα διαμπερὲς οὐδαμοῦ λήγει, ὡς ἀϊδίου ? τῆς 
τοιαύτης διακοσμήσεως οὔσης" ἐπιφέρει γοῦν" 

Ἄλλοτε μὲν φιλότητι συνερχόμεν᾽ ὃ εἰς ἕν ἅπαντα, 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ Oy ἕκαστα φορεύμενα νεΐχεος 

ANE ' ἔχϑει. ^ 

Περὶ τῶν ἀποστημάτων τῆς σελήνης x τῶν 

Πλουτάρχου. 

᾿Εμπεδοκλῆς «Ἰκραγανεῖνός Mirovog διπλάσιον ἀπέ-- 

χειν τὴν σελήνην dw v0) ἡλίου, ἤπερ ἀπὸ τῆς γῆς" οἵ 
᾿ἀπὸ τῶν μαϑηματιχῶν ὀκτωκαιδεκαπλάσιον. Ἐρατοσϑέ- 
νης τὸν ἥλιον ἀπέχειν ἀπὸ τῆς γῆς σταδίους μυριάδων 
τετρακοσίων καὶ ὀχτάκις μυρίων" τὴν δὲ σελήνην ἀπέχειν 
τῆς γῆς μυριάδας ἑβδομήκοντα ὀχτὼ σταδίων. 

ὦ) ' 

Ἐπικούρου "5, 
!E r ; iJ, . ^" 1À, 9. , ' τὴν 

πικουρος μαλιστὰ τῆς αληϑέείας προτιμησας τὴ 
5d & 4) -' ὃ l s ! € λ βά- 
700Ynv, προληψιν εἰναι Οιανοίας τὴν πίστιν υπόολαμ 

' , Y , 
γεν" πρόληψιν δὲ ἀποδίδωσιν ἐπιβολὴν ἐπέ τι ἐναργές. 
καὶ ἐπὶ τὴν ἐναργῆ τοῦ πράγματος ἐπίνοιαν" μὴ δυνα- 

4 

Laur. om. pro φιλίαν, uterque | . 7) Mosc. ἀΐδου. 
Cod. φιλώ. 8) Impress. et Mosc. συν“ 

- 6) Mosc. et impr. »zez:; da- | yóuev'. Laur. συμεσχο μμενΐ. 
xoucegod τ᾽ ἐπιχρούνωπμα βρό- 9) Recepi ex Laur. 
τειον. Laur. νῆστις κρυδεσσα x.|' 10) Haec non leguntur apud 
7, 4, uf Mose ^". - | Diogenem Laértium. 
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ναῦϑαι δὲ μηδένα μήτε ζητῆσαι, μήτε ἀπορῆσαι, μηδὲ 
μὴν ?* δοξάσαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐλέγξαι χωρὶς προλήψεως, 

Ὁ αὐτὸς τὸ πρῶτον οἰκεῖον ἔλεγεν εἶναι τὴν ἡδονὴν" 
ἕνεκα γὰρ τῆς ἡδονῆς παρελϑοῦσάα, φησιν, ἡ ἀρετὴ ἡδονὴν 
ἐποίησε. 

4 

3 , 

.Emuxcntov. 
*Y L ^ ᾿Επίχτητος εἶπεν, ob μὲν κύρακες τῶν τετελευτηκό-- 

των τοὺς ὀφϑαλμοὺς λυμαίνονται, ὅταν οὐδὲν αὐτῶν ἐστε 
,ς € €! / ^" [/ x N , 

χρεία" oL δὲ χόλακὲες τῶν ζώντων vag ψυχὰς διαφϑεί-- 
ρουσι, καὶ τὰ ταύτης ὄμματα τυφλωττουσιν. 

? Y ^v 

Ὁ αὑτὸς '^ εἶπεν, ἐπὶ μηδενὶ ἐπαρϑῆς ἀλλοτρίῳ 
, » € ' P. ? et d 

προτερήματι" εἰ ὃ ἵππος ἔλεγεν ἐπαιρόμενος, Uti καλὸς 
᾿ 2 4 3. 4 4. € J ct et ᾿ 4 

εἰμι, &yEXTOY ἢν᾽ σὺ δὲ οταν λέγης, ὅτι ἵππον καλὸν 
ἔχω, totg ὅτι ἐφ᾽ ἵππῳ ἀγαθῷ μέγα φρονεῖς" τί οὖν 

^ Ld . ἢ 

ἐστι σὸν; χρῆσις φαντασιῶν, ὡς ὅταν κατὰ φύσιν ἔχῃς, 
! , 4 ^ “ω ᾿ 

τὸς ἐπάρϑητι, τότε yoQ ἐπὶ τῷ σῷ προτερήματι ὅπαρ-- 
? 

270r. | 
€ 4 * » ^ 

Ὁ cvr0g ἔφη, προῖχα μγδὲν γίνεϑαι. 
Ὁ DON PL -» * ? λγ ? , * 5 

αὐτὸς ἔφη ζητῶν τὴν ἀληϑειαν οὐ ζητήσεις τὸ ἐκ 
^ , ^ t b Α ? ' 4 

"IGYL0g τρόπου νικᾷν, καὶ εὑρὼν τὴν αληϑεῖαν ἕξεις τὸ 
μὴ νικᾶσϑαι. 

* Ὁ αὐτὸς εἶπεν, ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῶν λεμένων πυρσοὶ 
? e 

δι᾿ ὀλίγων φρυγάνων πολλὴν ἀνάψαντες φλόγα ταῖς ἀλω-- 
« ! , 

μέγαις ἀνὰ τὸ πέλαγος ναυσὶν ἱκανὴν ἐργάζονται βοηϑει-- 

αν, οὕτω καὶ ἀνὴρ λαμπρὸς ἐν πόλει. χειμαζομένῃ, αὐτὸς͵ 
, - . 
θλέγοις ἀρκούμενος, μεγάλα vovg πολίτας εὐεργετεῖ. 

Εὐκλείδου "3. 
* Π € 4 e 4 2 Ἁ * , 

Ευχλείδὴς 0 Ἰἤεγαρευς ἕν τὸ ἀγαϑὸν ἀποφαίνεται 
- “““» ἤ . € a4 EL 4 P € 4 

πολλοῖς ὀνόμασι καλούμενον ὁτὲ uiv yag φρόνησιν, ovà 

11) Mosc. 4j. 106. In impressis hoc nomen 
12) Recepi ex Laur. et impr. | non exstat. 
43) Diog. Laért. II. segm. . 
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δὲ ϑεὸν, ἄλλοτε voiy καὶ τὰ λοιπα᾽ τὰ δ᾽ ἀντικείμενα 
τῷ ἀγαϑῷ ἀνήρει, μὴ εἶναι φάσκων ταῖς τ ἀποδείξεσιν 
ἐνίστατο, οὐ κατὰ λήμματα, ἀλλὰ κατ᾽ ἐπιφορὰν xoi 

N * An J » ! , 14 »f 2 « 

τὸν διὰ παραβολῆς Aoyov cvpost, λέγων "^, ηἡτοι ἐξ 0-- 
μοίων αὐτὸν ἢ ἐξ ἀνομοίων συνίστασϑαι" καὶ εἰ μὲν ἐξ 
€ LT 9 " e αν 24 T 15^ et , 3 

ὁμοίων, περὶ αὐτὰ δεῖν μᾶλλον, m οἷς ὁμοιαὰ ἔστιν, 
2 ’ e .3 Δ. Δ 3 , b 7 ἀναστρέφεσθαι" εἰ δὲ ἐξ ἀνομοίων, παρέλκειν τὴν παρα-- 
ϑεσιν᾽ διὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ ταῦτα φησι Τίμων" 
προσπαρατρώγων καὶ τοὺς λοιποὺς Σωκρατικούς" 

4dÀÀ' ov μοι τούτων φλεδόνων μέλει, οὐδὲ γὰρ 
ἄλλου 

Οὐδενὸς, οὐ Φαίδωνος, ὅστις ys μὲν, οὐδ᾽ "5 
ἐριδάντεω 

Εὐκλείδου ἹΠεγαρεῦσιν, ὃς ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ. 

| Ἐπαμινώνϑου Ὁ. 

᾿Επαμινώνδας ὃ Θηβαῖος, ὃ πάντων τῶν ἐχεῖσε στρα-- 
τηγῶν ἐπισημύτερος, εἰς ἐκκλησίαν κληϑεὶς τταρῃτήσατο 
προελϑεῖν. κατ᾽ ἐχείνην τὴν ἡμέραν, ἐπειδὴ τὸ ἱματιον 
αὐτοῦ πλυνόμενον ἔτυχε καὶ ἕτερον περιϑέσϑαι ovx εἶχεν. 

* Ὁ αὐτὸς ἔλεγε, τὸν ἐν πολέμῳ ϑάνατον εἶναι 
καλλιστον. 

* Ὁ αὐτὸς οὕτως ἦν εὐτελὴς περὶ τὴν δίαιταν, ὥστε 

κληϑεὶς ἐπὶ δεῖσενον ὑπὸ γείτονος, εὑρὼν πεμμάτων xai 
ὄψων παρασκευὴν, ἀπῆλϑεν εὐθὺς εἰπῶν, ἐγὼ σε ϑύειν 

,. φόμην, οὐχ ὑβρίζειν. 
* Ὁ αὐτὸς ἄνθρωπον φαῦλον ἐξημαρτηκότα vi τῶν 

μετρίων τοῦ μὲν Πελοπίδου παρακαλοῦντος οὐκ ἀφῆκεν, 
εἰπὼν, ὅτι τοιαῦτα πρέπει λαμβάνειν ἑταιριδίοις, ἀλλὰ 

. μῇ στρατηγοῖς. 

11) ᾿Ανήρει, λέγω omisit Mosc. | δάντεω, tum ὃ; ἔμιβαλλε, Uter- 

et Laur. que δρισμοῦ. 
15) Codd. εἰς. 17) Laur. hoe nomen: non 
16) Codd. ὅστις; ys τοῦδ᾽ ἐοι-- | habet. 
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* Ὁ αὐτὸς προσάγων τοῖς πολεμίοις βροντῆς yevo— 
μένης καὶ τῶν περὶ αὐτὸν πυνθανομένων, vi σημαίνειν 
οἴεται τὸν ϑεὺν, ἐμβεβροντῆσϑαι τοὺς πολεμίους εἶπεν, 
ὅτι τοιούτων χωρίων ἐγγὺς ὄντων, ἐν τοιούτοις στρατοπε-- 
δεύουσιν. 

* Ὁ αὐτὸς εἰώϑει φαίνεσϑαι τὸν ἄλλον χρόνον ἀλη-- 
λειμμένος τὸ σῶμα, καὶ φαιδρὸς τῷ προσώπῳ, μετὰ δὲ 
τὸ νικῆσαε τοὺς “ακεδαιμονίους ἐν “εξύκτεροις τῇ ὕστε-- 
ραίᾳ προῆλϑεν αὐχμηρὸς καὶ ταπεινὸς, τῶν δὲ φίλων 
ἐρωτώντων, μή "τι λυπηρὸν αὐτῷ συμπέπτωκεν, οὐδὲν, εἷ-- 
πεν, ἀλλ᾽ ἐχϑὲς ἠσϑόμην ἐμαυτοῦ μεῖζον ἢ ἢ καλῶς ἔχει φρο-- 

γήσαντος, διὸ σήμερον κολάζω τὴν ἀμετρίαν τῆς χαρᾶς. 
Ἐ Ὁ αὑτὸς πρὸς τοὺς “Σπαρτιάτας, πολλὰ καὶ μεὲ- 

γάλα τῶν Θηβαίων κατηγορήσαντας, οὗτοι μέν τοι, εἶπεν, 
ὑμᾶς βραχυλογοῦντας ἔπαυσαν. 

ἘὉ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πότερον ξαυτὸν ἡγεῖται βελ-- 
τίονα στρατηγὸν, ἢ Χαβρίαν, ἢ Ἰφικράτην, δύσκριεον, 

εἶπεν, ἕως ζῶμεν. 

* Ἰάσονος τοῦ Θεσσαλῶν μονάρχου συμμάχου μὲν 

εἰς Θήβας παραγενομένου, δισχιλίους δὲ χρυσοῦς τῷ 
Ἐπαμινώνδᾳ πέμψαντος, ἰσχυρῶς πενομένῳ, τὸ μὲν 
χρυσίον οὐκ ἐλαβε, πὸν δὲ Ἰάσονα ϑεασάμενος ἀδί-- 
χων ἔφη, χειρῶν ἄρχεις, αὐτὸς δὲ πεντήκοντα δραχμὰς 
δανεισάμενος παρά τινος τῶν“ πολιτῶν ἐφόδιον τῆς στρα-- 

τιᾶς, ἐνέβαλεν. εἰς Πελοπόννησον. 

Ὁ αὐτὸς ἡρωϊκῶς ἐν τῇ πρὸς «Ἰακεδαιμονίους μάχῃ 
ἀγωνισάμενος καιρίαν ἔλαβε πλ ̓ηγὴν εἰς τὸν ϑωρακα" 
χλασϑέντος δὲ τοῦ δόρατος, καὶ τοῦ. σιδήρου καταλει-- 
φϑέντος ἐν τῷ σώματι παραχρῆμα ἔπεσε, καταχυϑεὶς 
ὑπὸ τῆς πληγῆς περὶ δὲ τοῦ σώματος ἐμπεσούσης φι-- 
λοτιμίας καὶ πολλῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἀναιρεϑέντων μόγις 
οἱ Θηβαῖοι τῇ δώμῃ vOY σωμάτων προέχοντες κατεπόνη-- 
σαν τοὺς “Μακεδαιμονίους: ἐπὶ μὲν χρόνον τινὰ περὶ τῆς 
τῶν γεχρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι διεπρεσβεύσαντο, ἵνα 



μὴ δόξωσιν ἐχχωρεῖν τοῦ πρωτείου" μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 
“Τακεδαιμονίων πρώτων ἐπικηρυκευσαμένων περὲ τῆς τῶν 
γεκρῶν ἀναιρέσεως, ἀμφότεροι τοὺς ἰδίους ἔϑαψαν" Ἐπα- 
μινώνδας δὲ ἔτι δῶν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπηνέχϑη, καὶ 

τῶν συγκληϑέντων ἰατρῶν ἀποφηναμένων, ὅτι. πάντως, 
ὅταν ἐκ τοῦ ϑώρακος ἐξενεχϑῇ τὸ δόρυ, συμβήσεται xci 
τὸν ϑάνατον ἐπακολουθῆσαι, εὐψυχοτάτην τοῦ βίου κατα-- 
στροφὴν ἐποιήσατο, πρῶτον μὲν γὰρ τὸν ὑπασπιστὴν 
ἐπιπροσκαλέσάμενος ἐπηρώτησεν, εἰ διασέσωκε τὴν ἀσ-- 
nióg* τοῦ δὲ φήσαντος, xol ϑέντος αὐτὴν πρὸ τῆς ὁρά- 
σεως, πάλιν ἐπηρώτησε, πότερον νενικήκασιν" ἀπόοφαι-- 
γομένου δὲ τοῦ παιδὸς, ὅτι Βοιωτοὶ νενινήκασιν, ὥρα, 
φησίν, ἐστι τελεντᾷν᾽" καὶ προσέταξεν ἐκσπάσαι τὸ δόρυ᾽ 
᾿ἀναβοησάγτων. δὲ τῶν παρόντων φίλων καί τινος εἰπόντος, 
OTL τελευτῷς ἄτεκνος, ᾿Επαμινώνδα, καὶ δακρύσαντος, μὰ 
«Δία μέν, φησιν, ἀλλὰ καταλείπω ϑυγατέρας, τήν τὲ Ey 

ὡπεύκτροις νίκην καὶ τὴν ἐν Ἰαντινείᾳ, καὶ τοῦ δύρατος 
ἐξαιρεϑέντος ἄνευ πάσης ταραχῆς ἐξέπνευσεν, 

Ὁ às ἐρωτηϑείς, διατί τῶν πολιτῶν συμποσια- 
ξόντων xoi εὐθυμούνεων ἕν ταῖς ξἕορταῖς αὐτὸς μόνος 

᾿σχολά ἄξει, καὶ ἐν ἐκείναις ἐν τε τῷ καϑαίφειν τὰ ὅπλα καὶ 

ἕν ταῖς ἄλλαις πολιτικαῖς χρείαις, εἶπεν, ἐγὼ μὲν γήφω 

«χαὶ ἀγρυπνῶ 9, ὕπως ἐξῇ τοῖς ἄλλοις μεϑύειν καὶ χα- 

ϑεύδειν. ' | 

Ὁ αὐτὸς '9 ἐρωτηϑεὶς, τί ὀνεῖϑ᾽ ὁ μὴ γήμας, τὸ μὴ 
ὀλνεῖν, εἶπεν, ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποϑνήσκειν. 

"Ἐρατοσϑένοῦς ". 

᾿Ερατοσϑένης παίζων ’ πρὸς τὸν. μῦϑον καὶ τὸ απί- 

ϑανον τῆς Ὀδυσσέως πλάνης, τότε ἂν εὑρεῖν. τινα ἔλεγε, 

18) Stob. T. 68. 56. ' διαρπάσας ἅμα etc. quod inter 

19) In impressis subjunctum sententias περὶ ᾿Αφροδίτης ἱμ- 
est ᾿Ερατοσϑένους ἐγκώμιον : εἷς | seruit Violetum. 
zó» ἔρωτα. 'Egws σκυλεύσας xai 



ποῦ πδπλάνηται Ὀδυσσεὺς, ὅταν εὕρηται τὰν σκυτέα τὸν 
συῤῥάψαντα τὸν τῶν ἀνέμων ἀσκόν. 

Ὁ αὐτὸς ἔφη τῆς ἡλικίας τὸ μὲν ἀχμάξον͵ fag εἶναι, 
τὸ δὲ κατὰ ἀκμὴν ϑέρος καὶ φϑινόπωρον, χειμῶνα δὲ 
τὸ γῆρας. 

Ἐπιμενίδης 30 

᾿ἀγησάρχου, Κρὴς ἐκ Κνωσοῦ, πεμφϑεῖς ποτε ὑπὸ πα-- 
τρὺὸς πρὸς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον, τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσημ-- 
βρίας ἐχκλένας, ἐπ᾽ ἄντρῳ τινὶ κατεχοιμήϑη ἑπτὰ καὶ 
πεγτήχοντα ἔτῃ" διαναστὰς δὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρό-- 

ἢ , 3 "1. P . “ " , e 
Bavov, νομέζων ἐπ᾽ ὀλίγον xexoui)e9ot ὡς δὲ ovy sv— 
Οἰσχε, παρεγένετο .eig τὸν ἀγρὸν, καὶ μετεσκευασμένα 
πώντα καταλαβὼν καὶ παρ᾽ ἑτέρων τὴν κτῆσιν, ἧκεν εἰς 
ἄστυ διαπορούμενος. κἀκεῖ. δὲ εἰς τὴν ἑξαυγοῦ εἰσιὼν oi— 
χίαν, περιέτυχε τοῖς πυνθανομένοις, τίς εἴη, ἕως τὸν 
γεώτερον ἀδελφὸν εὑρωῶν, τότε ἤδη γηραιὸν ὄντα, πᾶσαν 
» ? 5 ^ 324! . S M 
ἔμαϑε παρ ἐκείνου τὴν αληϑειαν" γνωσϑεὶς δὲ παρὰ 

τοῖς Ἕλλησι, ϑεοφιλέστατος εἶναι ὑπελήφϑη τότε" καὶ 
“Αϑηναίοις. τότε λοιμῷ χατεχομένοις ἔχρησεν ἡ Πυϑία 
χαϑῇραι τὴν πόλεν" οἱ δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ Νικίαν 
τὸν Νικηράτου sig Κρήτην, καλοῦντες τὸν ᾿Επιμενίδην, 
χαὶ ὃς ἐλϑὼν ὁλ γὸ ἐκαϑ' ὑτῶν τὴν πόλιν c ἐλϑῶν ὀλυμπιάδι uc ἐκάϑῃρεν αὐτῶν τὴν πόλεν, 

ui hj & e 4 , s . x xal ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον". λαβὼν προβατὰ, 
* , 

μέλανά ve καὶ λευκὰ, ἤγαγε πρὸς τὸν ᾿“ρειον παγον, 
χἀχεῖϑεν ἕξἴασεν ἰέναι, oL βούλοιτο, προστάξας τοῖς ἀ-- 
xolov9osg, ἔνϑα ἂν κατακλένῃ αὐτῶν ἕκαστον, ϑύειν τῷ 
προσήκοντι ϑεῷ, xol otro λῆξαι τὸ xoxov* ὅϑεν .413η-- 
ναῖοι τάλαντον ἔψηήφισαν δοῦναι αὐτῷ, καὶ ναῦν τὴν ἐς 
Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν᾽ ὁ δὲ τὸ μὲν ἀργύριον οὐ προς--" 
' « . 

ἤχατο, φιλίαν δὲ καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων xai 

20) :Hoc et sqq. usque ad finem hujus litterae ex Laur. 
recepi. : 

| 33 



— 988 — 

᾿ϑηναίων, καὶ ἐπανελϑὼν ét. otxov, μετ᾽ ov πολὺ μιξ-- 
τήλλαξεν. 

,Ἑύπιενὴ ς 

ὁ βασιλεὺς ἔλεγε τοῖς ἀδελφοῖς διὰ παντὸς, ἐὰν μὲν ὡς 

βασιλεῖ προσφέρησϑε, ὡς ἀδελφοῖς ὑμῖν χρήσομαι" ἐὰν 
δὲ ὡς ἀδελφῷ, ἐγὼ ὑμῖν ὡς βασιλεύς. 

Εὐτυχῶν μέτριος σϑι, ἀτυχῶν δὲ φρόνιμος. 

IZTOPIAI 

Ἱστορία "Exvogos. ' 

Ἕκτωρ ὃ ο Πριάμου. μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν καὶ μὲ- 
τὰ ϑάνατον τὴν ἀπὸ τῶν ϑεῶν ηὐτύχῃσε vip" oí γὰρ 
ἔν Βοιωτίᾳ Θηβαῖοι musbo δόμενοι κακοῖς ἐμαντεύοντο περὶ 
ἀπαλλαγῆο' χρησμὸς δὲ αὐτοῖς ἐδόϑη, παύσασϑαι τὰ 

δεινὰ, ἐὰν ἐξ Ὀφρυνίου τῆς Τρωάδος τὰ "Exrogos 001 
διακομισϑῶσιν sig τὸν παρ᾽ αὐτοῖς χαλούμενον τόπον, 

Διὸς γονάς" οἱ δὲ τοῦτο ποιήσαντες, xol τῶν' καχῶν ἀ-- 
παλλαγέντες, διὰ τιμῆς ἔσχον "Exroga, κατὰ τὲ τοὺς ἐπι-- 
ὀντὰς καιροὺς ἐπικαλοῦνταε τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. H 
ἱστορίᾳ παρὰ 4eerim. UN 

"Hel Ἑκαμήδης. 

Ἑκαμήδη, γυνή τις οὖσα, τῷ ἸΠαχάονι καῖ τῷ Νέ-- 

στορι κατεσκεύαξξ ποτὸν ἐκ διαφόρων εἰδῶν, 1 ἴαμα a τῆς 
δίψης τούτων, Ὁ κυχειῶ ἐκάλεσεν ἡ Ὅμηρος" οἶμαι ἀπὸ τοῦ 
κυχᾶσϑαι τὰ εἴδη τῇ τέχνῃ καὶ ἀναμίγνυσθαι" ταύτην δὲ 
Ó Νέστωρ ἔλαβεν ἀπὸ τῆς Τενέδου τῆς νήσου. ὅτε καὶ 
«Αχιλλεὺς τὴν ϑυγατέρα τοῦ ᾿Αρσινόου ἔλαβεν. 

21) Cod. ἴα. Scripsi ἴαμα: 
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Ἱστορία περὶ Ἑλλάδος καὶ Ἑλλήνων. 
Ἑλλὰς, πόλις Θεσσαλίας, ἧζς oL πολῖται πρῶτοι εἶχον 

τοῦτο, τὸ καλεῖσθαι. Ἕλληνας" ὑπὸ γὰρ Ἕλληνος τοῦ 
Δευκαλίωνος καὶ Πύῤῥας πᾶντες Ἕλληνες οἱ τῆς Εὐρώ-- 

πῆς ἐκχλήϑησαν, ὀνόματι χοινῷ, ὡς φησιν ὃ Θουκυδίδης 
ἐν τῇ πρώτῃ" πρὸ δὲ αὐτοῦ μόνοι οὗτοι Ἕλληνες ἐχα- — 
λοῦντο᾽ OL δὲ ἀλλοι κατὰ ἔϑνῃη ἕχαστος᾽ ὡς που καὶ ὃ 
ποιητὴς ἐν τῷ καταλόγῳ λέγει". Ἱυρμηδόνες δ᾽. ἐκαλοῦν.-- 
τ0 καὶ Ἕλληνες καὶ ᾿Αχαιοί. . 

Περὶ «ϊνείου. 

ἘΣ "tyylaov xol ᾿Αφροδίτης Αἰνείας, ἐξ Hirelov 
oxewi0g* ἀπὸ Κρεούσης, τῆς ϑυγατρὸς Πριάμου καὶ 
«fuovAueg καὶ Νεμέτωρ᾽ οὗτος δ᾽ ἦν παλαίτερος 4 duov— 

λίου, οὗ παντελῶς βουλόμενος τὸ γένος. ἀφανίσαι, τὸν 
μὲν υἱὸν προαναιρεῖ, τὴν δὲ ϑυγατέρα ἱέρειαν" rercolnxs 
γαοῦ τοῦ τῆς. Ἑστίας. | . 

[4 

Περὶ Ἐπειῶν καὶ Ἠλείων. 

Ἐπειοὶ oi Ἠλεῖοι, ἀτὸ Ἐπειοῦ βασιλέως" ovrog 1Πο--- 
σειδῶνος καὶ Εὐρυπύλης τῆς Ἐνδυμίωνος παῖς" λεῖος 
ὁ χείσας Ἤλιδα" Ἠλείου δὲ "Ἄλεξις καὶ Ἐπειὸς, ἀφ᾽ oU 
Ἐπειοὶ, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης ἔν τῷ πέπλῳ. 

Περὶ Ἑρμοῦ καὶ ᾿Απόλλωνος. 

Ἑρμῆς ὁ Διὸς καὶ Malag τῆς ᾿άτλαντος &vQe λύραν, 
xol ᾿Απόλλωνος βύας κλέψας εὑρέϑη ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ διὰ 
τῆς μαντικῆς" ἀπειλουμένου δὲ τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἔκλεψεν 
αὐτοῦ xol τὰ ἐπὶ τῶν μων τόξα᾽ μειδιάσας δὲ ὃ ϑεὸς, 
ἔδωκεν αὐτῷ τὴν μαντικὴν ῥάβδον, ἀφ᾽ ov καὶ χρυσόῤρ-- 
ὗαπις 5: ὁ Ἑρμῆς προσηγορεύϑη" ἐλαβέ τε παρ᾽ αὑτοῦ 

42) Cod. φρυσόραπις. 

᾿ 35 * . 
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τὴν λύραν, ὅϑεν καὶ χρυσᾶορ ὠνομάσϑη; ἀπὸ τοῦ τῆς 

κιϑάρας ἀουτῇρος. . 

——— 

"dox τοῦ ὃ στοιχείου. 
Li 

D — 

Τὸ b μετὰ vob a. 

Ζαλεύκου " νόμος" ἐπὶ τῶν ἀποτόμων" Ζάλευκος. 
γὰρ “Τοκρῶν ᾽ομοϑέτης ὠμότατος, ὅμοιον vq Τενέδιος 
πέλεκυς. 

Ζαράτας ? ὃ τοῦ Πυϑαγόρου διδάσκαλος τὴν δυ-- 
ἀδα ἔλεγε μητέρα, τὰ δὲ ἕν πατέρα" διὸ καὶ βελτίονας 
εἶναι τῶν ἀριϑμῶν, ὅσοι τῇ μονάδι προσεοίκασιν. 

Τὸ b μετὰ τοῦ e. 

Ζεὺς ὃ devóyv εἵλετο" ἐπὶ τῶν λυσιτελῇ καὶ χα-- 
λὰ ἐκλεγομένων" λέγεται γὰρ κατὰ τὴν τοῦ Διὸς γέννησιν 

᾿ φὸν ἀετὸν γεννηθῆναι, ἐν δὲ τῇ πρὸς Γίγαντας μάχῃ πα-- 
ραπτῆναι" διόπερ ἐν τῇ διανεμήσει τῶν πτηνῶν, Ζεὺς ἀ- 
ετὸν εἵλετο" ᾧ καὶ προστάσσει “ , καὶ ἀγγέλῳ χρῆται πρὺς 
ἐκείνους, οὖς ἐπιφανείας ἀξιοῖ. 

Ζεὺς 5 κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφϑέρας᾽ 

ὅτι οὐκ ἀπρονόητος" τὸν γὰρ Δία φασὶν εἰς διφϑέρας τὰ 
πραττόμενα τοῖς ἀνθρώποις γραφδιν" λέγεται ἐπὶ τῶν 
βραδέως τιμωρουμένων. ᾿ ᾿ 

Ζεὺς 9 χύκνος, ταῦρος, σάτυρος, χρυσὸς δι᾽ ἔρωτα 
“Ἴδης, Εὐρώπης, ᾿Αντιόπης, Δανάης. 

4) Apost. Cent. IX. 50. Ma-| 5) Apost. Cent. IX. 51. 
car. Ζαλ. νόμος" ἐπὶ τῷν ἀποτό- 4) AÁpogr. Dresd. 7Ζεροσάσσει. 

| μων: Ζάλευκος γὰρ «Τοκροῖς d- 5) Apost. Cent. IX. 55. 
μότερον ἐνομοϑέτησεν. 6) Anthol. Graec. T. III. y. 

2) Idem in Laur. et impr. in- | 161. Cfr.- Clem. Protrept. G. 2. 
ter  apophthegmata relatum est.| p. 31. νῦν δὲ ἤδη μοι δοκοῦσι 

' 
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Ζεῦγος " KooBvAov* λέγεται ἐπὶ πόρνων" ovcoc 
γὰρ δύο ἔχειν κατηγορεῖτο πορνοβοσκὸς ὧν ἑταίρας" GÀ— 
λοι δὲ ἐπὲ τῶν ὑπερβαλλούσῃ πονηρίᾳ χρωμένων. 

Ζεῦ ὃ πάντων ἀρχὰ πάντων ἀγήτωρ 
Ζεῦ σοὶ πέμπω ταύταν ὕμνων ἀρχαάν. 

Τὸ t μετὰ τοῦ 7. 

Ζεῖ ? χύτρα, ζεῖ φιλία" ἐπὶ τῶν δείπνῳ συνι-- 
oro» εἰς φελέαν. 

Ζήνωνος '? ἐγκρατέστερος" οὗτος γὰρ ἀκριβῆ 
δίαιταν siye καὶ λιτὴν, ὥστε καὶ εἰς παροιμίαν χωρῆσαι" 
ἑβδομήκοντα γὰρ πρὸς τοῖς ἕξ βίους ὄτη κατέστρεψε τὸν 
βίον ἄνοσος καὶ ὑγιὴς διατελέσας. 

Ζητῶν " ὄψον ϑοιμάτιον "5 ἀπώλεσα" ἐπὶ 
T , 

τῶν ἀτυχεστατων. 

καὶ oi μῦϑοι ὕμῖν γεγηρακέναι" 
δράχων ὅ Ζεὺς oUxéri, oU κύκνος 
ἐστὶν, oUx ἀετὸς, οὐκ ἄνϑρωπος 
ἐρωτιχὸς etc. Isocr. Hel. Encom. 
59. Mugirodo»: μὲν γὰρ εἶκα-- 
σϑεὲὶς ὡς ᾿Δλχμήνην ἤλϑε, χρυ-- 
σὸς δὲ δυεὶς Ζανάῃ συνεγένετο, 
χύχγος δὲ γενόμενος, εἷς τοὺς 
Νεμέσεως κόλπους κατέφυγε, τού-- 

To δὲ πάλιν ὁμοιωθεὶς “1ηδαν 
ἐγύμφευσεν. Cfr. Sever. Ethop. 
VIIL Lucian. Dial D. V. ἐπὶ 
τὴν γῆν κάτει μοιχεύσων, χρυ-- 
σίον j σάτυρος ἢ ταῦρος γενό- 

μεγος. Prometh. c. 17. o£. με μι-- 
φόμενοι τὴν ἀνθρωποποεΐαν, καὶ 
μάλιστα τὰς γυναῖκας, ὅμως ἐρᾶτε 
αὐτῶν, xoi oU διαλοίτετε xa- 
τιόγτες, dots μὲν ταῦροι, ἄρτι 
ἦὲ cárvoos xai κύκνοι γενόμενοι. 
Jup. Trag. c. 2. εἰκὸς γοῦν ἤτοι 
davdyy τινὰ, ἢ Σεμέλην, ἢ EU-| 
οὐπὴν αὖϑις εὑρόντα ae ἀνιᾶ- 
63a ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, εἶτα βου- 

λεύεᾳϑαι ταῦρον, 3) σάτυρον, ἢ 
χουσὸν γενόμενον ᾧὕσῆναι διὰ τοῦ 
ὀρόφου εἰς τὸν κόλπον τῆς ἀγα- 
Ζστω μέγης. 

7) Apost. Cent. IX. 52. 

8) Clem. Strom. VI. p. 784. 
20. Cfr. Plut. de def. Orac. 
€. 49. Ζεὺς ἀρχὴ, Ζεὺς μέσσα, 
“πιὸς δ᾽ ἐκ πάντα πέλονται. 

9) Apost. Cent. IX. 54. Ma- 
car. ζεῖ χύτρα, ζεῖ φιλία" ἐπὶ 
τῶν ἀπὸ δείπνου συναρτώντων 
φιλίαν. Mosc. bis ζῇ. 

10) Apost. Cent. IX. 55. Vide 
Diog. Laért. VII. segm. 27. qui 
Philemonis: versus refert: 
d».iocogíav καιγὴν γὰρ οὗτος gi- 

4ocogei, 
Πεινῆν διδάσκει, καὶ  μαϑητὰς 

λαμβάνει. 
11) Apost. Cent. IX. 56. 
12) Θυμάτιον, quae est egre- 

gia Hermanni emendatio ad Ari- 



Ζητεῖς " τὸν οὐ παρόντα" ὁ Ἡρακλῆς συμπλέ- 
- 3 ' ' uL , ἢ 

ων τοῖς ᾿Αργοναυταις περέ τινὰ κρηνὴν ἀποστέλλει or 
Ὕλαν ὑδρεύσοντα '** Νηρηΐδες δὲ τὸν νεανίσκον λαβοῦσαι 
τοῖς ὕδασιν ἀπεϑέωσαν. Ἡρακλῆς δὲ μηκέτε τοῦ ueigu- 

^" ,' 

xiov ὑποστρέφοντος πᾶσαν vn» καὶ κρηνὴν περιτρέχων 
tl - * 

τὸν οὐ παρόντα ζητῶν κατεφαίνετο, περὶ ov φησι xci 
. Θεύκριτος "5. | 

Κὠώχεϑ᾽ Ὕλας ὃ ξανϑὸς ὕδας ἐπιδόρπιον oiu. 

^ Ζῆλος γυναικὸς πάντα πυρπολεῖ. δόμον. 

Ζηλωτὸὼν οὐδὲν καλὸν ἐξ αἰσχροῦ φυόμενον. 

ο΄ Ζητεῖν 15 δεῖ καὶ ἄνδρα καὶ τέκνα, καὶ φίλους τοὺς 
κατὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βίου παραμένοντας. Πυϑαγ)ύρον. 

“« ^ " / Ζῇν." κρεῖττον ἐστιν ἐπὶ στιβάδος κατακείμενον xai 
ϑαῤῥεῖν, ἢ ταράττεσϑαι χρυσῆν ἔχογτα κλίνην. Τοῦ 

αὑτοῦ. 

Ζηλωτὸν 135 ἔσως 0 πλοῦτος, τίμιον μέντοι καὶ ϑαυ- 
μαστὸν ἡ δικαιοσύνῃ. “«Ἰυκούργου. 

Ζῆϑι ὦ ἄνϑρωπε, μὴ μόνον, ἵνα φαγὴς καὶ πίῃς 
ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ζῇν πρὸς τὸ εὖ ζῇν καταχρήσῃ. Ζήνωνος. 

Τὸ b μετὰ τοῦ v. 

*Zvyóv * μὴ ὑπερβαίνειν. 

stoph. Nub. 180. nostro quo- ^47) Stob. T. 5. 28. Biant 
que loco scribendum videtur. | tribuit. | 
43) Apost. Cent, IX. 57. Ari- 18) Stob. T. 9. 50.. 

stoph. Plut. 1127. ποϑεῖς τὸν 1) Apost. Cena IX. 61. I 
οὐ παρόντα καὶ μάτην καλεῖς. ter symbola Pythagorica refert 

, 14) Apost. ὑδρεύσασϑαι, apogr. | Diog. Laért. VIIL 47. ita er 
: Dresd. ὑδρεύσαντα. Scripsi ὕ- | plicans segm. 18. ró δὲ ζυγὸν 
δρεύσοντα. Avoristi et futuri par- | μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ ἴσον 
ticipia saepe commutantur. Cfr. | καὶ δέναιον μὴ ὑπερβαίνειν. Clem. 
Coray ad Heliod. p. 43. - Strom. Il. 48. p. 470. 8. i» 

: 45) Id. XIII. 56. . τεῦϑεν ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν Iv- 
:46) Stob. T. 1. 21. Seydoes παραινεῖ, ubi Potter. - 

) 
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» 

Zo) πίϑου *' ἐπὶ τῶν 

Τὸ 6G μετὰ τοῦ c. 

[emn 

μετρίως ζωντων" ἀπὸ Διο-- 
γένους τοῦ φιλρσόφον, ᾧ nidos ἡδίστη διατριβή. 

Ζωνῃ ὃ περίλαβε τῇ 
ἰσχνῶν, εἴτε παχέων" οἱ γὰρ 

» γαστέρα" ἐπὶ τῶν εἴτα 
» et ?X € “᾿ 

Ι͂8ηρὲς, 0, τι ἂν αἱ γυναῖ-- 

χὲς αὐτῶν ἐξυφἄνωσιν καὶ γήσωσιν, ἐν τῷ χοινῷ δειχνύ., 
ουσι" χειροτονητοὶ δέ τινες ἄνδρες κρίνουσι τὰ ἔργα τῶν 
γυναικῶν καὶ τὴν πλεῖστα ἐργασαμένην προτιμῶσιν" ἔχου-- 
σι δὲ καὶ μέτρον τι ζώνης, E τὴν γαστέρα ἂν μὴ περι-- 
λαβεῖν δυνηϑῶσιν, αἰσχρὸν ἡγοῦνται. 

Ζωὸς 4 yevion κρομμύου μοῖραν λαβών" 
ἐπὶ τῶν ἐκ μικρᾶς αἰτίας μεγάλην δόξαν καρπουμένων. 

Ζῶν μὲν ἐπαίνου, ἀποθανὼν δὲ μακαρίζου. Κυψελλ. 
Ζωὸν ἀτιμάσαντες ἀπρφϑίμενον ποϑέουσι 

Καί ποϑ᾽ ὑπερτύμβοιο x 
"Aerea νεῖκος ἐπῆλϑεν, 

4 2 ? 3 ’ 

αἱ ἀπνγοου εἰδωλοιο 
' . ' ' 

ἔριν τ᾽ ἐστήσατο λαός. ' 
. , 9 od ^ 

Δημητρίου ἑπὼν ποιητοῦ. 

Ζῶμεν 5 οὐχ ὡς ϑέλομεν 

3) Apost. Cent. IX. 59. 
3) Apost. Cent. IX. 60. πε-- 

οἰβαλε et infra Apost. et Codd. 
περιβαλεῖν. Permutatio frequen- 
tissima τοῦ βαλεὶν et λαβεῖν. Paus. 

Il. 56. 5. "Moyeios δὲ εἰς ἔδαφος 
καταβαλόντες τὴν ᾿Ασίνην. Cod. 
Ven. καταλαβόντες: δὰ marg. 
καταβαλόντες. II. 27. 5. “1γϊφόν- 

τῆς δέ Κερύνην μὲν ὡς; κατε- 
λόμβαγεν, ἀναιρεῖ βαλών. Cod. 
Ángel. λαβών. IV. 8. 2- συλλα- 
ftiv μὸν οὐχ οἷά re 5v apt uc. 
Cod. Paris. Bekkeri συμιβαλλεῖν. 
VL 5. 3. ᾿4λέξανδρος γὰρ τὴν 
πόλιν ὅ Φεραίων “τυραννήσας κα- 
τέλαβεν iv σπονδαῖς. Cod. Àn- 
tel. κατέβαλεν. Plut. Demetr. 
P. 397. Α. . Ald. χαταλαβὼν ὅλην 

; ἀλλ᾽ ὡς δυνάμεϑα. 

τινὰ συνηρεφῆ προσέμενε τὴν 
Cod. Patav. Vat. et Card. vuxta. 

Rodulfi xarcfaàdy. Ldem et 

Cod. ex bibl Grimmanorum 

legunt: εἰς ὕλην. Anton. P- 500. 
B. διαλαβὼν τὸν Ἰώνεον xai τῆς 
ἡπεέρου χωρίον. "Tres Codd. no. 
minati διαβαλών Joann. Sicel 

' Comment. in Hermog. φασὶ dv- 
σχερὲς, τὸ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ 
τέχνην γινόμενον τέχνῃ περιλα- 
fei», suprascriptum βαλεῖν. Alia 
vide apud Schaef. ad Julian. 
Or. I. p. 11. Wyttenb. ad ean- 
dem Or. p. 54. B. Coray ad 
Heliod. Jl. p. 55. 

&) Apost. Cent. IX. 62. Apogr. 
Dresd. κρωμμύον. 

5) Apost. Cent. IX. 65. Ma. 



Ζωπύρου τάλαντα δ᾽ Κρατῖνός φησι Ζωπύρον 
͵ Πέρσην ὄντα, ὑπὸ “φιλοτιμίας χαριξόμενον βασιλεῖ, βα-- 
στιγῶσαι éavróv: καὶ τῆς δινὸς καὶ τῶν ὦτων ἀποστερῆ-- 
σαντα εἰσελϑεῖν εἰς τὴν Βαβυλῶνα χαὶ πιατευϑέντα διὰ 

ταύτην τὴν xaxovylay καταλαβεῖν τὴν πόλιν, xal ἐκ μετα-- 
φορᾶς εἰπεῖν τάλαντα καὶ bvye , οἱονεὶ ἔργᾳ “καὶ πράξεις. 

Ζωάγρια τίνειν 7" τὰ τῆς. ξωῆς χαριστήρια ἀπο-- 

δοῦναι" χαριστήρια τοῦ εἰς τὸ ζῇν ἦχϑαι δι᾽ αὐτῆς. 
Τῷ ue μάλα χρεὼ, 

Πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζξωργρια τίνειν.. 

. E 

AHOOOETUMIM. T Α. 

4 
Z 7 y007?0C. 

Ζήνων '* ΙΠνασέου Κιττιεὺς τὰς τῶν διαλεχτικῶν 
, E IE" ᾿ , , « 345 » 

τέχνας εἴκαζε τοῖς δικαίοις μέτροις , οὐ πυρὸν οὐδ ἀλλο 

τι τῶν σπαυδαίων μετροῦσιν, ἀλλ᾽ ἄχωρα καὶ κόπρια. 
Ὁ αὐτὸς ? “πρὸς τοὺς ἀπολογαυμένους ὑπὲρ τῆς αὖ-- 

τῶν ἀσωτίας καὶ λέγοντας, ἐκ πολλοῦ. ὑτεριόντος ἀναλί-- 
OxtLy, ἔλεγεν, 7) που καὶ τοῖς μαγείροις συγγνωαεσϑε, 
3* € ἊΝ , , ΔΛ » 'et ^ ς 

&xy ἀλμυρὰ λέγωσι πεποιηκέναι τὰ οῴψα, OTt πλῆϑος Q- 

λῶν. αὐτοῖς ὑπῆρχεν. 
Li 

car. εἷς ἐϑέλομεν. Frequenter 
permutatur ϑέλειν et ἐϑέλειν. 
Cfr. Boisson. ad Philostr. p. 
577. Jacobs. ad Achill Tat. 
p. 744. Adde Severi Ethop. IV. 
ἐπικουφίζειν ἐθέλων τοῦ δυςτυ- 

. χήματος. Par. ϑέλων. Joseph. 

Bell. Jud. VIL 5. 9. οὐκ ἂν 
ἐϑελήσας ix τῆς συμῳφορῶς. . Par. 

1425, ϑελήσας. Herm. Progymn. 
, €. 8. καταλῦσαι αὐτὴν ϑελήσαι. 
Med. Parr. 5. ἐϑελήσα. Ad 
rem cfr. Plat. Hipp. maj. p. 
201. À. οὐχ οἷα βούλεταί τις; 

' ^ 

qaot», ἄνϑρωπος ἃ ἑκάστοτε, παροι- 
μιαζόμενοι, ἀλλ᾽ οἷα δύναται. 

6) Apost. Cent. IX. 58. Mosc. 
Koarivos περὶ Φίλιππον Πέρσην 
ὄντα x. τ. Δ. Macar. ἐπὶ τῶν 
φορτικά τινα διὰ πλοῦτον ὕπο- 
μεινάντων. 

7) Callimach. Fragm. CLXII. 

τῶν ἔτε σοε δεκάφυια φάτο ζω- 

ἄγρια τίσειν. 

4) Stob. T. 85. 5. Codd. et 

impr. Κητιεύς. 

4) Stob, T. 45. 49. 
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/Q αὐτὸς vovQ σοφοὺς μόνους ἐλευϑέρους ἔφασκεν 
εἶναι, τοὺς δὲ φαύλους δούλους" εἶναι γὰρ τὴν ἐλδυϑε-- 
ρίαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας, τὴν δὲ δουλείαν στέρησιν 
αὐτοπραγίας. | 

Ὁ αὐτὸς 3 ̓ς ὄφη, Κράτητα. ἀναγινώσκειν ἐν σχοτίῳ ΄ 
καϑήμϑνον τὸν “Ἵριστοτέλους προτρεπτιπὸν, ὃν ἔγραψε, 
πρὺς Θεμέσωνα' τὸν Κοπρίων βαγιλέα , λέγων, ὅτε οὐδενὶ 
πλείω. ἀγαϑὰ ὑπάρχει πρὸς τὸ φιλοσοφῆσαι , πλοῦτόν τε 
γὰρ σπυλεῖστον αὐτὸν ἔχειν, ὥστε δαπανᾷν εἰς ταῦτα, ἔτε 

δὲ δόξαν ὑπάρχειν αὐτῷ ἀναγινώσκοντος δὲ αὐτοῦ τὸν. 
ατυτέᾳ “ἔφη «προσέχειν ἅμα ῥάπτοντα,. καὶ τὴν Κράτητα 
εἰπεῖν" ἐγῴ μοι δοκῶ, ὦ Φιλίσκε, γράφειν εἰς σὲ προ-- 
τρεπτικὸν, πλείω γὰρ ὁρῶ σοι ὑπάρχοντα πρὰς τὸ Quáo— 
σοφῆσαι, ὧν ἔγραψεν ᾿νπἱριστοτέλης. ' 

Ὁ αὐτὸς ὀρωτηϑεὶς ὑπό τινος τῶν γνωρίμων, πῶρ 
ἂν μηδὲν ἄδικον πράττοιμεν, εἶπεν, ἐὰν διὰ παντὸς ὑπο-- 
λαμβάνητέ us συμπαρεῖναι ὑμῖν. . 

Ὁ αὐτὸς * ἐρωτηϑεὶς, εἶ δύναται λανϑάνειν ϑεοὺς 

ἄνϑρωπος ἀδικῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοούμενος, ἔφη. 

Ὁ αὐτὸς 5 περιπεσὼν ναναγίῳ καὶ τὰ ὄντα ἀπολέσας 
οὐδὲν ἀγενὲς ἐφϑέγξατο , ἀλλ εὖγε, εἶπεν, ὦ τύχη, ὅτε 
συνέστειλας ἡμᾶς εἰς τὸ τριβώνιον τοῦτο. ΝΝ 

Ὁ αὐτὸς 9 εἶπε, ζῆϑι, ὦ ἄνϑρωπε, μὴ μόνον, ̓ἧνα 
φάγῃς καὶ πίῃς, ἀλλ᾽ ἵνα τῷ 7 ζῇν πρὸς τὸ εὖ ζῇν κα-- 

ταχρήσῃ. 
Ὁ avrog ἔλεγε, μὴ δεῖν ζητεῖν τοὺς ἀνϑρώπους, αἱ 

τινες ἐκ μεγάλης πόλεως εἰαιν, αλλ᾽ εἰ. neget nien; 

ἄξιοι. 

3) Recepi ex Laur. et impr. ρέας αὐτῷ ουντριβείσης, ᾿ὐυϑ6ό- 

4) Thaleti tribuit Diog. Laért. | μενος εἶπεν," εὖγε. ὦ τύχη, πο-- 

1, segm. 56. εἴς, εἰς τὸν' τρίβωνα ἣ μᾶς συγε- 
5) Idem iisdem verbis ex- | 4e/vovoa. 

stat inter apophth. Cod. Vat.| 6) Exstat iw solo-Laur. 
CLI. Impr. Ζήνων τῆς ναυκλη- 7) Cod. ἐν. 

δά 
* 



μὴ δόξωσιν ἐκχωρεῖν τοῦ πρωτείου" μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 

«“Ἰακεδαιμονίων πρώτων ἐπικηρυκευσαμένων περὶ τῆς τῶν 
γεχρῶν ἀναιρέσεως, ἀμφότεροι τοὺς ἰδίους ἔϑαψαν" "Ena- 
μινώνδας δὲ ἔτι ζῶν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπηνέχϑη,, καὶ 
τῶν συγκληθϑέντων ἰατρῶν ἀποφηναμένων, ὅτι. πάντως, 
ὅταν ἐκ τοῦ ϑώρακος ἐξενεχϑῇ τὸ δόρυ, συμβήσεται καὶ 
τὸν ϑάγατον. ἐπακολουθῆσαι, εὐψυχοτάτην τοῦ βίου κατα- 
στροφὴν ἐποιήσατο, πρῶτον μὲν γὰρ τὸν ὑπασπιστὴν 
ἐπιπροσχκαλέσάμενος ἐπηρώτησεν, εἶ διασέσωκε τὴν ἀσ-- 
πίδα" τοῦ δὲ φήσαντος" καὶ ϑέντος αὐτὴν πρὸ τῆς ὁρά- 
σεως, πάλιν ἐπηρώτησε, πότερον νενικήκασιν" ᾿ἀποφαι-- 
γομένου δὲ τοῦ παιδὸς, Ort Βοιωτοὶ νενινήκασιν, ὥρα, 
φησίν, ἐστι τελερτᾷν᾽ καὶ προσέταξεν ἐκσπάσαι τὸ δόρυ" 
᾿ἀναβοησάγτων δὲ τῶν παρόντων φίλων καί τινος εἰπόντος, 
τι τελευτᾷς ἄτεχνος, ᾿Επαμινώνδα, καὶ δακρύσαντος, μὰ 
Δία μέν, φησιν, ἀλλὰ καταλείπω ϑυγατέρας, τήν τὲ ἐν 
«ἱεύκεροις vixi καὶ τὴν ἐν IMeyvivelg, καὶ τοῦ δόρατος 
ξξαιρεϑέντος ἄνευ πάσης ταραχῆς ἐξέπνευσεν, 

Ὁ ἀὐτὸς ἐρωτηϑείς, διατί τῶν πολιτῶν συμποσια-- 
ἰξζόνστων xoà εὐθυμούντων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτὸς μόνος 
'σχολάζει, καὶ ἐν ἐκείναις ἔν τε τῷ καϑαίρειν τὰ ὅπλα καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις πολιτικαῖς χρείαις, εἶπεν, ἐγὼ μὲν γήφω 
«καὶ ἀγρυπνῶ, ὕπως ἐξῇ τοῖς ἄλλοις μεϑύειν καὶ χα-- 

“ϑεύδειν. . 
Ὁ αὐτὸς ?5 ἐρωτηϑεὶς, τί ὀνεῖϑ᾽ ὁ μὴ γήμας, τὸ μὴ 

ὀλγεῖν, εἶπεν, ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποϑνήσκειν. 

ἘΝ ρατοσϑ νοῦς". 

᾿Ερατοσϑένης παίζων . πρὸς τὸν. μῦϑον καὶ τὸ ἀπί- 
^" , - ! ᾿ ' ' P € » EL 

ϑανον τῆς Οδυσσέως πλανῆς, τοτὲ ἂν δυρεῖν. τίνα &À£y6, 

48) Stob. T. 68. 56. διαρπάσας ἅμα etc. quod inter 

49) In impressis subjunctum sententias περὶ “Ἀφροδίτης m 
est ᾿Ερατοσϑένους -ἔγκώμιον - eig | seruit Violetum. 

σὸν ἔρωτα. ἔρως σκυλεύσας καὶ 
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ποῦ πεπλάνηται Ὀδυσσεὺς, ὅταν εὕρηται τὰν σχυτέα τὸν 
συῤῥάψαντα τὸν τῶν ἀνέμων ἀσκόν. 

Ὁ αὐτὸς ἔφη. τῆς ἡλικίας τὸ μὲν ἀκμάζον ἔαρ εἶναι, 
τὸ δὲ κατὰ ἀκμὴν ϑέρος καὶ φϑινόπωρον, χειμῶνα δὲ 
τὸ γῆρας. 

᾿ς Ἐπιμενίδης 5 

᾿Μγησάρχου, Κρὴς ἐκ Κνωσοῦ, πεμφϑείς more ὑπὸ πα-- 
τρὸς πρὸς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον, τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσῃμ-- 
βρίας ἐχκλίνας, ἐπ᾽ ἄντρῳ τινὶ κατεκοιμήϑη ἑπτὰ καὶ 
πεντήχοντα ἔτη" διαναστὰς δὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρό-- 
βατον, νομίζων ἐπ᾽ ὁλέγον κεχοιμἤἥσϑαι" ὡς δὲ οὐχ sV— 
ρίσχε, παρεγένετο «εἰς τὸν ἀγρὸν, καὶ μετεσχευασμένα 
πάντα καταλαβὼν καὶ παρ᾽ ἑτέρων τὴν κτῆσιν, ἧκεν εἰς 

ἄστυ διαπορούμενος. καχεῖ, δὲ εἰς τὴν ἑαυροῦ εἰσιὼν οἷ-- 
iav, περιέτυχε τοῖς πυνϑανομένοις, τίς εἴη, ἕως τὸν 

γεώτερον ἀδελφὸν εὑρῶν, τότε ἤδη γηραιὸν ὄντα, πᾶσαν 
ἔμαϑε παρ᾽ ἐκείνου τὴν ἀλήϑειαν" γνωσϑεὶς δὲ παρὰ 
τοῖς “Ἕλλησι, ϑεοφιλέστατος εἶναι ὑπελήφϑη τότε" καὶ 

“Αϑηναίοις. τότε λοιμῷ κατεχομένοις ἔχρησεν ἡ Πυϑία « 
καϑῇραι τὴν πόλεν" oí δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ Νικίαν 
τὸν Νικηράτου εἰς Κρήτην, καλοῦντες τὸν ᾿Επιμενίδην, 
χαὶ ὃς ἐλϑὼν ὀλυμπιάδι μς ἐκάϑηρεν αὐτῶν τὴν πόλιν, 
xal ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον". λαβὼν πρόβατὰ, 
μέλανά τὸ καὶ λευκὰ, ἤγαγε πρὸς τὸν ᾿“ρειον πάγον, 
χἀχεῖθϑεν εἴασεν ἰέναι, oL βούλοιτο, προστάξας τοῖς ἀ-- 
χολούϑοις, ἔνϑα ἂν κατακλένῃ αὐτῶν ἕκαστον, ϑύειν τῷ 

προσήκοντι ϑεῷ, xol otro λῆξαι τὸ xaxov: ὅϑεν ᾿4ϑη-- 
γαῖοι τάλαντον ἐψήφισαν δοῦναι αὐτῷ, καὶ ναῦν τὴν ec 
Κρήτην ἀπαξουσαν αὐτὸν" ὁ δὲ τὸ ψιὲν ἀργύριον σὺ προς--" 
ἤχατο, φιλίαν δὲ καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων καὶ 

4 

20) (ος et sqq. usque ad finem hujus litterae ex Laur. 
recepi. : 

ἂν ἂν 
299 
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pu" καὶ ἐπανελθὼν (m οἴχου, utt. ov πολὺ μέ-- 
τήλλαξεν. 

Εὐμενὴς 

ὃ βασιλεὺς ἔλεγε τοῖς ἀδελφοῖς διὰ παντὸς, ἐὰν μὲν ὡς 

βασιλεῖ προσφέρησϑε, ὡς ἀδελφοῖς ὑμῖν χρήσομαι" ἐὰν 
δὲ ὡς ἀδελφῷ, ἐγὼ ὑμῖν ὡς βασιλεύς. 

Εὐτυχῶν μέτριος ἴσϑε, ἀτυχῶν δὲ φρόνιμος. 

077 I3TOPIAL 

Ἱστορία Ἕκτορος, 

. Ἄκτωρ ὁ ὃ “Πριάμου. μετὰ τὴν Ἰλίου “πόρϑησιν. καὶ μεὲ- 
τὸ ᾿ϑάνατον τὴν ἀπὸ τῶν ϑεῶν ηὐτύχῃσε τιμήν" οὗ γὰρ 

ἔν Βοιωτίᾳ Θηβαῖοι πιεζὸ ξομένοι κακοῖς ἐμαντεύοντο περὶ 

φταλλαγῆο" χρησμὸς δὲ αὐτοῖς ἐδόϑη,, παύσασϑαι τὰ 

δεινὰ, ἐὰν ἐξ Ὀφρυνίου τῆς Τρωάδος τὰ Ἕχτορος ὑστᾶ 
διακομισϑῶσιν εἰς τὸν παρ᾽ αὑτοῖς «αλούμενον τύπον, 

Διὸς γονάς" οἱ δὲ τοῦτο ποιήσαντες, καὶ τῶν' καχῶν ἀ-- 

παλλαγέντες, διὰ τιμῆς ἐσχὸν ᾿ἔχτορα, κατὰ T& τοὺς ἐπι-- 

Ovtüg καιροὺς ἐπικαλοῦνται τὴν ἐπιφανξιαν. αὐτοῦ. Ἡ 
ἱστορίᾳ, παρὰ eerien. NEN 

* Περὶ Ἑκαμήδης. 

Ἑκαμήδη , γυνή τις οὖσα, τῷ ἸΠαχάονι. καὶ, τῷ Né-- 
στορὲ κατεσκεύαζε ποτὸν ἐκ διαφόρων εἰδῶν, ἢ ἴαμα a τῆς 
δίψης τούτων, 0 κυχειῶ ἐκάλεσεν ἡ Ὅμηρος" οἶμαι ἀπὸ τοῦ 
χυκᾶσϑαι τὰ εἴδη τῇ τέχνῃ καὶ ἀναμίγνυσϑαι" ταύτην δὲ 
ὁ Νέστωρ ἔλαβεν ἀπὸ τῆς Τενέδου τῆς νήσου. ὅτε καὶ 
«Αχιλλεὺς τὴν ϑυγατέρα τοῦ ᾿Αρσινόου ἔλαβεν. 

21) Cod. ἴα. Scripsi ἴαμα; 
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Ἱστορία περὶ Ἑλλάδος xal Ἑλλήνων. 

Ἑλλὰς, πόλις Θεσσαλίας, nc οἱ πολῖται πρῶτοι εἶχον 

τοῦτο, τὸ καλεῖσϑαι. Ἕλληνας" Uno γὰρ Ἕλληνος. τοῦ 
Δευκαλίωνος καὶ Πυῤῥας πάντες Ἕλληνες οἱ τῆς" Εὐρω-- 

πης ἐχλήϑησαν, ὀνόματι κοιγῷ, ὥς φησιν ὃ Θουκυδίδης 

ἐν τῇ πρώτῃ" πρὸ δὲ αὐτοῦ μόνοι οὗτοι Ἕλληνες ἐκα- — 
λοῦντο᾽ Gi δὲ ἀλλοι κατὰ ἔϑνῃ ἕκαστος" ὡς mov xvi ὃ 
ποιητὴς ἐν τῷ καταλόγῳ λέγει". Ἱυρμηδόνες δ᾽. ἐκαλοῦν.--- 
τὸ καὶ Ἕλληνες xol ᾿Αχαιοί. : 

Περὶ «Αἰνείου. 

Ἐξ ᾿᾿γχίσου καὶ ᾿Αφροδίτης Αἰνείας, ἐξ Hivelov 
᾿Δσκάνιος᾽ ἀπὸ Κρεούσης. τῆς ϑυγατρὸς Πριάμου χαὶ 

“«Δμούλιος καὶ Νεμέτωρ᾽ οὗτος δ᾽ ἦν παλαίτερος «Ἅμου-- 
λίου, οὗ παντελῶς βουλόμενος τὸ γένος. ἀφανίσαι, τὸν 
μὲν υἱὸν προαναιρεῖ, τὴν δὲ ϑυγατέρα ἱέρειαν" πϑδποίηκε 
γαοῦ τοῦ τῆς. Ἑστίας. . 

Περὶ ᾿Επειῶν καὶ Ἠλείων. 

, Ἐπειοὶ oí Ἠλεῖοι, ἀτὸ Ἐπειοῦ βασιλέως" οὗτος Πο--. 
᾿ σειδῶνος καὶ Εὐρυπύλης τῆς Ἐνδυμίωνος παῖς" Ἠλεῖος 
ὁ χτίσας Ἤλιδα" Ἠλείου δὲ ᾽Δλεξις καὶ Ἐπειὸς, ἀφ᾽ οὗ 

Ἐπειοὶ, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης ἔν τῷ πέπλῳ. 

Περὶ Ἑρμοῦ καὶ ᾿Απόλλωνος. 

Ἑρμῆς ὃ Διὸς καὶ Maleg τῆς άτλαντος εὗρε λύραν, 
χαὶ ᾿Απόλλωνος βόας χλέψας εὑρέϑη ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ διὰ 
τῆς μαντικῆς" ἀπειλουμένου δὲ τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἔκλεψεν 
αὐτοῦ καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ὥμων τόξα" μειδιάσας δὲ ὃ ϑεὸς, 

ἔδωκεν αὐτῷ τὴν μαντικὴν ῥάβδον, ἀφ᾽ ov καὶ χρυσόῤ-- 
ὗαπις ** ὁ Ἑρμῆς προσηγορευϑη" ἐλαβέ τε παρ᾽ αὐτοῦ 

22) Cod. χρυσόραπις. 

. 35 * . 



-- 260 -- 
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inv Àvgav, οϑὲν καὶ χρυσαορ ὠνομασϑῆ,; ἀπὸ TOU τῆς 
' , 4 -«- ᾿ , 

κιϑάρας copvnoos. 

dox? τοῦ δ στοιχείου. 
á 

—  P—puagel dum 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ o. 

Ζαλεύκου * νόμος" ἐπὶ τῶν ἀποτόμων" Ζαλευχος 
γὰρ “οχρῶν ᾽ομοϑότης ὠμότατος, ὅμοιον τῷ Τενέδιος 

πέλεκυς. 

Ζαράτας ? ὁ τοῦ Πυϑαγόῤου διδάσκαλος τὴν δυ-- 

ἀδα ἔλεγε μητέρα, τὰ δὲ ἕν πατέρα" διὸ καὶ βελτίονας 
εἶναι τῶν ἀριϑμῶν, ὅσοι τῇ μονάδι προσεοίκασιν. 

Τὸ b μετὰ τοῦ e. 

Ζεὺς " ἀετὸν εἵλετο" ἐπὶ τῶν λυσιτελῇ καὶ κα- 
λὰ ἐκλεγομένων" λέγεται γὰρ κατὰ τὴν τοῦ Διὸς γέννησιν 
v0» ἀξτὸν γεννηθῆναι, ἐν δὲ τῇ πρὸς Γίγαντας μάχῃ πα-- 
θαπτῆναι" διόπερ ἐν τῇ διανεμήσει τῶν πτηνῶν. Ζεὺς a- 
ετὸν εἵλετο" ᾧ καὶ προστάσσει ^, καὶ ἀγγέλῳ χρῆται πρὺς 
ἐκείνους, οὐς ἐπιφανείας ἀξιοῖ. 

Ζεὺς 5 κατεῖδε χρόνιος eig τὰς διφϑέφας" 
ὅτι οὐκ ἀπρονόητος" τὸν γὰρ Δία φασὶν εἷς διφϑέρας τὰ 
πραττόμενα τοῖς ἀνθρώποις γράφϑιν" λέγεται ἐπὶ τῶν 
βραδέως τιμωρουμένων. ' 

Ζεὺς 9 xvxvog, ταῦρος, σάτυρος, χρυσὸς δι᾽ ἔρωτα 
“Ἴδης, Εὐρώπης, ᾿Αντιόπης, Δανάης. 

4). Apost. Cent. IX. 50. Ma- 
car. Zeà. vouos" ἐπὶ tg» ἀποτό- 

| py Ζάλευπος γὰρ «Ἰοχροῖς ὡ-- 

μοότερον ἐνομοϑέτησεν. 
4) Idem in Laur. et impr. in- 

ter apophthegmata relatum est. 

5) Apost. Cent. IX. 51. 
4) Apogr. Dresd. προσάσσει. 
5) Apost. Cent. IX. 55. 
6) Anthol. Graec. T. III. p. 

161. Cfr.- Clem. Protrept. G. 2. 
p. 31. νῦν δὲ ἤδη μοε δοκοῦσι 
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λεγόντων" τοῦτο yaQ πρὸς Δαρεῖον τὸν Πέρδην ἀπεκρίς-: 
γαντο οἵ Σχῦϑαι ΕΣ 

Ἣ ἀφύῃ. A moo Emi τῶν ταχέως λαμβανόντων" 

παρόσον 7) ἀφύη. ταχέως évebirot. - 
UH ἅμαξα 4 τὸν βοῦν᾽ λείπει τὸ ἕλκει" ἐπὶ τῶν 

ἀντεστραμμένως τι ποιούντων. 
Ἢ αὐτάρκεια καϑάπερ ὁδὸς βραχεῖα καὶ ἐπιτερπὴς 

χάριν μὲν ἔχει μεγάλην, πόνον δὲ μικρόν. ᾿Επικτήτου. 

Τὸ " μετὰ τοῦ f. 

Ἢ" βραχυλόγία ἐγγύς ἐστι τοῦ σειγᾷν᾽ "tv 
χούργου τἀπόφϑεγμα. 

'H 6 βαρὺ φόρημα. ἄνϑρωπορ « εὐτυχῶν ἄφρων. 

'Σωσιάδου ἐκ τῶν ὑποϑηκῶν τῶν b σοφῶν. 
᾿Ηβῶν ᾿ἐγκρατὴς ἴσϑι, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος 

εὔλογος, τελεύτα ἀλύπως. 

Θεόγνιδος ΟΞ 

Ἥβη καὶ νεότης ἐπικουφίζει νόον ἀνδρὸς, 

Πολλῶν δ᾽ ἐξαίρει ϑυμὸν ἐς ἀμπλακίην. 
Ἢ Βοιωτία πρότερον ἐκαλεῖτο ᾿Δονία, ὑπὸ τῶν κα-- 

τοιχούντων αὐτὴν μόνων" μετωνομάσϑη δὲ Βοιωτία κα-- 
τὰ μέν τινας ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Ποσειδῶνος χαὶ Ἄρνης" 

ud ἑτέρους δὲ ἀπὸ τῆς ἐλαϑείσης κατὰ “Πυϑόχρησιν 

ὑπὸ Κάδμου βοῦς. - 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ y. De 
Ἢ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. Σοφοκλέους. ' 

2) Codd. ἀπενείναντο οὗ Πόρ-- zig ἐκφέρει" ἐπὶ τῶν πασχόντων, 
σαι, εἰ μὴ πατὴρ ἦσϑα, ᾧδεις | ἃ πολλάκις αὐτοὶ ἐπᾳίουν. Vide 
ἔχων. supra: ἅμαξα τὸν βοῦν. 
. 8) Apost. Cent. IX. 65. 5) Apost. Cent. IX. 69. 

à) Apost. Cent. IX. 66. Ma-| δ) Stob. T. 4. 48. Aiozv1ov. 
Car. Ἢ ἅμαξα τὸν βοῦν πολλά- 7) Stob. T. 52. 42. --- Ma- 

4 

“ 
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Ἢ ὃ γὰρ σπάνις πρόχεϊρος εἰς τὸ δρᾷν xaxa. 
Ἢ 5 γὰρ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ. | 
᾿Ἡγοῦμαι 19 μεγίστην εἶναι τῶν λειτουργιῶν τὸ τὸν 

καϑ᾽ ἡμέραν βίον κόσμιον καὶ σώφρονα « πιρρέχειν. Jaalov 

ἡ γνώμη." 

| ^—QUEnliyeaupae. 
. Hyeuóveoo, δὲ μισϑὸν " d9:votot voy! ἔδωκαν 

"Avv. εὐεργεσίης xol μεγάλης ἀρετῆς. 
μᾶλλόν τις ταδ᾽ ἰδὼν καὶ ἐπεσσομένων ἐθελήσει 

- Χαΐίρῳν ἀμφὶ ξυνοῖς πραγμᾳσι μόχϑον ἔχειν. 

“Τὸ ἢ μετὰ toj. ἃ. } ' 

Ηδὺ χελώνης " χρέω φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν" 
τῆς χελώνης ὀλίγα κρέα βρωϑέντα σερόφους ποιδῖ, ποῖ-- 
Aa δὲ καϑαίρει" ὅϑεν ἡ παροιμία, "ἐπὶ τῶν. ἀποδύντων 

^u πρᾶγμα, σπραγγευομένων 13 δέ" φασὶ δὲ αὐτὴν Τερ- 

ψίωνος εἶγαι. 

" Hóv ?* 96 φίλου" “λόγος, ἐστὶ τοῖο λυπουμένοις. Με-- 
' Ἰόνδρου. 

4λέξι δι ec 

"Hy γὰρ ὁ βίος οὑμὸς MAP ἄγει. 

"Hb; μάλα πολλ᾽ ἔπαϑον καὶ πολλ᾽ ἐμόγησα. 
Κύμασι καὶ πολέμῳ μετὰ καὶ τύδε τοῖσι γενέσϑω. 

car. habet: Ηβῶντος ἀνδρὸς οὗ φρὴν od μανϑάνει" ἐπὶ τῶν d- 
βραδέα δρομήματα" ἐπὶ εὐσϑε- | μαϑῶν. 
γούντων. 41) Τὸν equidem inserui. 

Stob. T. 95. 7. 42) Apost Cent. IX. 68. 
ὃ - " 13) Codd. Grgarevogévur. 
9) Stob. T. 49. 9. Διονυσίου Apost. στρογγενομένων. Scripsi 

τυράννου. στραγγευνο μένων." 
40). Stob. T.. 5. 54. Macar. 44) Stob. T. 415.. 14. 

habet: Ἢ γλῶττα dyéy»yo, χὴ δὲ] 415) Stob. T. 416. 19. 



—- 973 
. 
—Hn 

Εὐριπίδου ", 
! 

» '" ^ " * 

«Hd» νοσῶδες τοῦτο τοῖς auelvooty, 

Ὅταν πονηρὸς. ἀξέωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ, 
logon κατασχὼν δῆμον "7, οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. 

᾿Αφιστοφάνους εἰρήνης. 

Ἥδομαε γὰρ καὶ γέγηθα καὶ πέπορδα καὶ γελῶ 
μᾶλλον, 

Ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς ἐχφυγὼν τὴν ἀσπίϑα. 

. Φελήμονος "5 

Ἥδιον οὐδὲν, οὐδὲ HOUOLXCOTÉQOP:; ὁ... ; 
"For, ἢ δύνασϑαι λοϊδορούμενον φέρειψι, nii 

Ὁ λοιδορῶν γὰρ, ἂν δ΄“λοιδυρούμενος - 

Μὴ προςποιῆται, ̓ λ οιδορεῖται λοιδυρῶν 15, 
Ἡδονὰς 29 τὰς μετὰ" τοὺδ. πόνους᾽ διωκτέον, ἀλλ᾽ 

οἰχὶ τὰς πρὸ τῶν στύνων. “ντιὀϑένους. 
᾿Ηδονῆς "" yag ὁ μὲν ἑχῶὼν εἰργόμενος σοφὸς, ὁ δὲ 

μὴ δεόμενος μακάριος" τὸ δὲ γῆφας ἐς ἀμφύτερα ἐπιτή.-- 

eov, καὶ γὰρ φρογιμωτέρους τοὺς ἀνθρώπους ἀπεργά-- 
ζεται, xol τῶν ἡδέων ἀμελεστέρους. Φαβωρίνου.. “ὦ 

Τὸ ἢ μετὰ ταῦ ἐπ 

Ἢ " ἐν δημοχρατίῃ τρενίη, τῆς. πὰρὰ τοῖς δυνατοῖσι 
χαλευμένης εὐδαιμανίης τοσοῦτόν ἔστιν αἱρετωτέρη, óx0— ! 
σὺν ἐλευϑερίη δουλέης. 

16) Stob. T. 106. &. "7xe- 
τίδων, 

47) Ápogr. Dresd. quio 
κατάρχων δόμων. 

18) Stob. ^T. 19. 5 
19) Mosc. 7oo0zoieiTa), 1οι-- 

δορεῖται ó λοιδορῶν. 

20) Stob. T. 29. 65. . 
24) Stob. T. 1145. 32. Ma- 

car. habet: *HÓv τἀπόῤδητα 4— 
χγεύειν᾽ ἐπὶ τῶν πολῳπραγμο-» 
γων. — Ἢ δέος ἢ λύπη παῖς πα-- 
τέρε πάντα χρόνον. — Ἡδὺ 
περὶ δεῖπνον πατρός" ἐπὶ 
τῶν ᾿μανρότερον γηφρώντων πα- 
τέρων καὶ χαλεπεῶν. 

4) Stob. T. 48. 42. “Ἔημα- 
κρίτον. 

55 
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Ζωπύρου τάλαντα 6. Κρατῖνός φησι Ζωπυρον 
Πέρσην ὄντα, ὑπὸ φιλοτιμίας χαριξόμενον βασιλεῖ, βα- 
στιγῶσαι éavróv: καὶ τῆς ῥινὸς xal τῶν ὥτων ἀποστερῆ-- 
σαντα εἰσελϑεῖν εἰς τὴν Βαβυλῶνα καὶ πιατευϑέντα διὰ 
ταύτην τὴν xaxovylav καταλαβεῖν τὴν πόλιν, καὶ ἐκ μετα-- 
φορᾶς εἰπεῖν τάλαντα καὶ ζυγὰ , οἱονεὶ ἔργα "καὶ πράξεις. 

Ζωάγρια τίνειν ?* τὰ τῆς. ξωῆς χαριστήρια ἀπο-- 
δοῦναι" χαριστήρια τοῦ εἰς τὸ ζῆν ἦχϑαι δι᾽ αὐτῆς. 

Τῷ με uada χρεὼ, 
Πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζωβγρια τίνειν. 

-4 

AIOOO0ETDIM.T 4. 

4 
B Z 7 γῶωνὸο ς. 

Ζήνων * Ιἤνασέον Κιττιεὺς τὰς τῶν διαλεχτικῶν 
τέχνας εἴκαζε τοῖς δικαίοις μέτροις, οὐ πυρὸν οὐδ * ἄλλο 
τι τῶν σπαυδαίων μετροῦσιν, ἀλλ᾽ ἄχωνρα καὶ κόπρια. 

Ὁ αὐτὸς ? πρὸς τοὺς ἀπολογουμένους ὑπὲρ τῆς αὐ-- 

τῶν ἀσωτίας καὶ λέγοντας, ἐκ πολλοῦ. περιόντος ἀναλί-- 

σχεῖν, ἔλεγεν, ἢ που καὶ τοῖς μαγείροις συγγνώαεσϑε, 

ἐὰν ἁλμυρὰ λέγωσι πεποιηκέναι τὰ ὄψα, ὅτι πλῆϑος ἀ- 
λῶν αὐτοῖς ὑπῆρχεν. ᾿ 

* 

car. dc ἐϑέλομεν. Frequenter φασὴν, ἄνϑρωπος é ἑκάστοτε, παροι- 
permutatur ϑέλειν et ἐϑέλειν. 
Cfr. Boisson. ad Philostr. p. 
577. Jacobs. ad Achill Tat. 
p. 744. Adde Severi Ethop. IV. 
ἐπικουφίζειν ἐθέλων τοῦ δυςτυ-- 

. χήματος. Par. ϑέλων. Joseph. 
Bell. Jud. VIL. 5. 9. οὐχ ἄν 
ἐϑελήσας ix τῆς συμφορῶς. . Par. 

4425. ϑελήσας. Herm. Progymn. 
€. 5. καταλῦσαι αὐτὴν ϑελήσαι. 
Med. Parr. 5. ἐϑελήσα. | Àd 
rem cfr. Plat, , Hipp. maj. p. 
201. À. QUY οἷα βούλεταί τις, 

Ἂς 

μιαζόμενοι, ἀλλ᾽ οἷα δύναται. 

6) Apost. Cent. IX. 58. Mosc. 
Koarivog περὶ Φίλιππον Πέρσην 
ὄντα x. τ. 4. Macar. ἐπὶ τῶν 
φορτικά τινα διὰ πλοῦτον ὕπο- 
μεινάντων. 

7) Callimach. Fragm. CLXII. 
τῶν ἔτι cos δεκάφυια φάτο ζω- 
ἄγρια τίσειν. 

4) Stob. T. 82. 5. Codd. et 
impr. Kyrievs. 

2) Stob, T. 15. 12. 
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"O αὐτὸς TOv9 σοφοὺς μόνους ἐλευϑέρους ἔφασχεν 
εἶναι, τοὺς δὲ φαύλους δούλους" εἶναι γὰρ τὴν ἐλευϑε-- 
φἰαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας, τὴν δὲ δουλείαν στέρησιν 
᾿αὐτοπραγίας. 

Ὁ αὐτὺς 3 .àpp, Κράτητα. ἀναγινώσκειν ἐν σχοτίῳ 
καϑήμδνον τὸν “Ἀριστοτέλους προτρετστικὸν, ὃν ἔγραψε, | 
πρὺς Θεμίσωνα τὸν Κοπρίων βαριλέα, λέγων, ὅτι οὐδενὶ 

πλείω. ἀγαϑὰ ὑπάρχει πρὸς τὸ φιλοσοφῆσαι , πλοῦτόν τὰ 
γὰρ πλεῖστον αὐτὸν ἔχειν, ὥστε δαπανᾷν εἰς ταῦτα, ἔτε 

δὲ; , δόξω ὑπάρχειν αὐτῷ" ἀναγιγνώσκοντος δὲ αὐτοῦ τὸν 
αχυτέα. ἔφη. προσέχειν ἅμα ῥάπτοντα," καὶ τὴν Κρατητα: 
εἰπεῖν" ἐγῴ μοι δοκῶ, ὦ Φιλίσκε, yoagety eic σὲ προ-- 
τρεϊσεικὸν,. πλείω γὰρ ὁρῶ σοι ὑπαρχοντα πρὸς τὸ 'φιλο.- 
σοφῆσαι , ὧν ἔγραψεν ᾿Αριστοτέλης. ' 

Ὁ αἴτὸς ὁρωτηϑεὶς ὑπὸ τινὸς τῶν γνωρίμων, πῶς 

ἂν μηδὲν ἄδικον πράτστοιμεν, εἶπεν, ἐὰν διὰ παντὸς ὑπο-- 
λαμβάνητέ με συμπαρεῖναι ὑμῖν. .. 

Ὁ. αὐτὸς * ἐρωτηϑεὶς, εἰ δύναται λανθάνειν ϑεοὺς 

ἄνϑρωπος ἀδικῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοούμενος, ἔφη. 

Ὁ αὐτὸς 5 περιπεσὼν ναναγίῳ καὶ τὰ ὄντα ἀπολέσας 
οὐδὲν ἀγενὲς ἐφϑέγξατο, ἀλλ εὖγε, εἶπεν, ὦ τύχη, ὅτε 
συνέστειλας ἡμᾶς εἰς τὸ τριβώνιον τοῦτο. "E 

Ὁ αὐτὸς 9 εἶπε, 0594, ὦ ἄνϑρωπε, μὴ μόνον, ἕνα 
φάγῃς καὶ πίῃς, ἀλλ᾽ iva τῷ 7 ζῇν πρὸς τὸ εὖ bv κα-- 
ταχρήσῃ. 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγε; μὴ δεῖν ζητεῖν τοὺς ἀνϑρώπους, οἵ-- 
τινξῷ ἐκ μεγάλης πόλεώς siaw, ἀλλ᾽ εἰ. eget πόλεως 

ἄξιοι. 

3) Recepi ex Laur. et impr. | ρέας αὐτῷ ουντριβείσης. ᾿γὐυϑύ - 
^) Thaleti tribuit Diog. Laért. [μενος εἶπεν," εὖγε. ὦ τύχη, mer- 

I segm. . 56. eig, εἰς TOY τρίβωνα ἡμᾶς συψε-- 
5) Idem iisdem verbis er- | λαύνουσα. 

Mat inter apophth.. Cod. Vat.| 6) Exstat in solo.Laur. 
CLL Impr. Ζήνων τῆς vaevxig- | 7) Cod. :g. 

δά 
* 
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. Ζήνωγι 5. Κικειεῖ τῷ Μνασίου uu οὐ πολὺν χρόνον, 
ἐπδιδὴ παρέβαλε Κράτητι, δίδωσιν αὐτῷ Koorne χύτραν 
,φακῆς διὰ τοῦ κεραμδικοῦ φέρειν" ἐπειδὴ δὲ εὖδδν αὐτὸν 
ἀδικούμενον καὶ περικαλύπτοντα, παίσας τῇ βάχτεηδίᾳ 
χκατάγνυσι τὴν χύτραν᾽ ᾿φεύγοντης δὲ αὐτοῦ 'καντῆςν φα-- | 

κῆς κατὰ τῶν σκελῶν ῥεούσης, φησὶν ὃ Κρατὴης,.πέ qev- 
. 9&g, φοινικίδιον, οὐδὲν δεινὸν πέπονθας. 

Ὁ "αὐτὸς 5. Δημοχάρου τοῦ “ἄχητος ἀδπασαμένου 
αὐτὸν, καὶ φάσκοντος λέγειν xol γράφειν, ὦν ἂν χρείαν 
ἔχει πρὸς "᾿Δντίγονον, ὡς ἐκείνου πάντα πὰρέξονξορ"" d- 

ἡϑύσας οὐκέτ᾽ αὐτῷ συνδιέτριψε. ““έγεταν καὶ eio τὴν 
τελευτὴν τοῦ Ζήνωνος εἰπεῖν τὸν. ̓ Αντίγονον, . οἷόν εἴη 
ϑέατρον ἀπολωλεκώς. Ἐρωτηϑεὶς δὲ, 'διατέ «ϑουμάξζεο 

. αὐτὸν, ὅτι, ἔφη, πολλῷν καὶ μεγαλὼν. αὐτῷ διδομένων 
ὑπ᾿ ἐμοῦ; οὐδὲ πώποτε ἐχαυνώϑη, οὐδὲ ταπεινὸς ὦφϑη. 

0 αὐτὸς: 16 "Aglovovoc τοῦ μαϑητοῦ᾽ πὸλλὰ ϑιαλε-- 

γθμένου οὐχ εὐφυῶς, ἔνια δὲ χαὶ προπετῶς, καὶ ϑρασέως, 

ἀδύνατον, εἶπεν, ἐΐ μή σε ὃ πατὴρ᾽ μεϑύων ἐγέννησεν, 
ὅϑεν αὐτὸν καὶ λάλον ἐκάλει βῥαχυλόγος ὦν. 

Ὁ αὐτὸς ἀκ πμξιρακίου τινὸς περιεργότερον παρὰ τὴν 
ἡλικίαν & ἐρωτῶντος ξητήματα, προσήγαγε πρὸς τὸ κάτο-- 
JSUtQOY, καὶ ἐκέλευσεν ἐμβλέψαι" ἐπειτ᾽ ἐπηρώτησεν, εἰ 

δοκεῖ. αὐτῷ ἁρμόττοντα εἶναι ὄψει τοιαύτῃ τοιαῦτα ζη-- 
TLRATO. - » 3 MO. 

Εἰπόντος 12 δέ τινος, ὅτι μικρὰ αὐτῷ δοκεῖ và λο-- 

γάρια τῶν. φιλοσόφων, λέγεις, εἶπεν, ἀληϑῆῇ" δεῖ μέντοι 
καὶ τὰς συλλαβὰς αὐτῶν, εἰ δυνατὸν, βραχείας elvat. 

Ὁ αὐτὸς "5 τὸν φάσκοντα, ὡς τὰ πολλὰ αὐτῷ aru 

8) Diog. Laért. L.5. Hoc οἵ] c. 5. Vide supra apophthegmata 
sqq. usque ad rone vog ὥφϑη Diogenis p. 209. 

ex Laur. et impr. recepi. 11) BRecepi ex Laur..et im- 
9) Diog. Laért. VII. 44. 45. | pness. — Segm. 19. 
10) Déog...Laézt.. VII. 48.| 12) Segm. 50. 

' Diogeni tribuit Plut. de educ. 15) Recepi ex Laur. et impr. 

- 
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σϑένης οὐκ ἀρέσχξι, ἠρώτησεν, εἰ τινα καὶ καλὰ ἔχειν 
αὐτῷ δοκεῖ" τοῦ δ᾽ οὐκ εἰδέναι φήσαντος, εἶτ᾽ οὐκ αἱ.- 
σχύνῃ, ἔξρη, εἰ μέν τι κακὸν ἦν εἰρημέκον ὑπ᾽ ᾿Αντισϑέ-- 
γους, τοῦτ᾽ ἐχλεγόμενος καὶ μνημονεύων, εἰ δὲ τε καλὸν, 
οὐκ ἐπιβαλλόμδονος κατέχειν. -. 

-Nsoviaxov ** πολλὰ λάλοῦντος ἔφη" τὰ. ὦτα σου eig 
τὴν γλῶτταν͵ συνεῤῥύηκεν., - 

Πάντων 15 ἔλεγεν ἀπρεπέστατον εἶναι τὸν τύφον, καὶ 
μάλιδτα ἐπεὶ τῶν νέων" δεῖν δὲ ἔλεγε τοὺς νέους πάσῃ 
χοσμότητε χρῆσϑαι "5, καὶ πορείᾳ,, καὶ σχήματι, καὶ πε-- 
ριβολῇ.. —— ᾿ . 

Τὸ χάλλος " εἶπε τῆς φωνῆς: ἄνϑος εἶναε᾽ οἱ. dà τοῦ 
χάλλους τὴν φωνὴν. 

Ὁ αὐτὸς "ὃ ἕλχοντος αὐτὸν Κρατητος. τοῦ ἱματίου 
ἀπὸ Σείλπωνος παρεόντα εἶπεν ὦ Κράτης, λαβὴ φιλο-- 
σύφων ἐστὶν ἐπιδέξιος ἡ διὰ τῶν dvo πείσας οὖν ἕλκε 
τούτων, δἰ δὲ μὲ βιάζῃ, τὸ μὲν σῶμα παρὰ σοι ἔσται,. 
ἢ ψυχὴ δὲ παρὰ Στίλπωνι" οὕτω φησὶν ᾿Απολλόδωρος ὃ 
Τύριος. y 

Ὁ αὐτὸς 19 ἐρωτηϑεὶς, διατέ αὐστηρὸς ὧν ἐπὶ τῷ 
πύτῳ διαχεῖται, ἔφη, καὶ οἱ ϑέρμοι πικροὶ ὄντες γλυ-- 
καίνονται. | 

Ἔλεγέ ve, κρεῖττον εἶναι τοῖς ποσὶν ὀλισϑεῖν, ἢ τῇ. 
γλωττῃ. J ' 

Ἐρωτηϑεὶς 35, εἰ ἐστε φίλος, εἶπεν, ἄλλος ἐγώ. 
Δοῦζον ἐπὶ κλοπῇ, φασιν, «ἐμαστίγου, τοῦ δ᾽ sinovy- 

τος, εἱμαρτό μοι κλέψαι, ἔφη, εἵμαρτο καὶ δαρῆναι. 
Πρὸς ** τὸ φλυαροῦν μειράκιον, διὰ τοῦτο, εἶπε, 

Laur. πρὸς τὸν φάσκοντω. — 17) Segm: 2$. 
Segm. 49. 18) Segm. 24. 

14) Segm. 21. 19) Segm. 26. 
15) Segm. 22. Hoc et duo 20) Ἢος et sq. segm. 23. 

sqq. ex Laur. et impr. recepi. 94) Ibid. Stob. T. 36. 19. 

16) Χρῆσϑαι abest ab impr.| £ívov πρὸς τὸν πλείω λαλεῖν 

la Laur. seriu3 insertum. . Sélowra ἢ ἀκφίύεικ, νεανίσκε, ei» 

94 * 
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δύο. ὦτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείω μὲν ἀκούωμεν, 
mro δὲ λέγωμεν. 

Ἔν συμποσίῳ κατακείμενος σιγῇ τὴν αἰτέαν zur 
θη". ἔφη οὖν τῷ ἐγκαλέσαντι, ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὸν βα- 

σιλέα, ἃ ὅτι παρῆν τις σιωπᾷν ἐπιστάμενος. 

Ἐ Ἄλλως" Ζήνων ᾿Αντιγόνου πρέσβεις ᾿«ϑήναζε πέμι-- 
«ψαντος κληϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν σὺν ἄλλοις φιλοσόφοις ἐπὶ 
δεῖπνον, κακείνων παρὰ πότον σπευδόντων ἐπιδείκνυσϑαι 
τὴν. αὐτῶν ἕξιν, αὐτὸς ἐσίγα, τῶν δὲ πρέσβεων «ζητούν-- 
τῶν, τί ἀπαγγέλωσι περὶ αὐτοῦ πρὸς “Αντίγονόν, τοῦτ᾽ 
αὐτὸ, ἔφη, ὃ βλέπετε, δυσκρατέστατον γὰρ ὁ λύγος “, 

Περὶ φοῦ καϑήκοντος 3 

Ζήνων Κιττιεὺς πρῶτος ὠνόμασε τὸ 'καϑῆκον, ἀκπὺ 
τοῦ. κατὰ τινος ἥχειν, καὶ ἔτε, ὃ πραχϑὲν εὔλογον ἀπο- 
λογισμὸν ἔχει" εἶναι δ᾽ αὐτὸ ἐνέργημα ταῖς κατὰ φύσιν 
σ-ἀρασχευαῖς ὠχείαις, τῶν γὰρ xoc9^ ὁρμὴν ἐνεργουμέ- 
vov τὰ μὲν χαϑήκοντα εἶναι, τὰ δὲ παρὰ τὸ καϑῆκον, 
καϑήκοντα μὲν, 00e λόγος ἐρεῖ 5) ποιεῖν, ὡς ἔχεε γονεῖς 
τιμᾷν, ἀδελφοὺς, πατρίδα, συμπεριφέρεσϑαι, φίλοις, πα-- 
ρὰ τὸ καϑῆκον δὲ τἀναντία vovv, ovre δὲ καϑήκοντα, 
 ovce παρὰ τὸ αϑῆκον, ὕσα οὔτε. ἐρεῖ λόγος πραντειν 
οὔτε ἀπαγορεύει, οἷον κάρφος ἀνελέσθαι, γραφεῖον, 
στλεγγίϑδα. 

Ἐ Ὁ αὐτὸς οὐδενὸς ἡμᾶς οὕτω πένεσϑαι , ὡς p 

᾿ βραχὺς γὰρ ὄντως ὁ βίος, ἡ δὲ τέχνη μαχρὴ, xol μᾶλ- 

Aov ἢ τὰς τῆς ψυχῆς νόσους, ἰᾶσϑαι δυναμένη. 
* Τῶν τις ἐν «χαδημίᾳ νεανίσκων περὶ ἐπιτηδευ-- 

πεν, ἢ φύσις ἡμῖν γλῶτταν μὸν 25) Exstat in Laur. solo. In 
μίαν, ΗΝ δὲ ὦτα παρέσχεν. ἵνα codem legitur sub littera 9. 
διπλασίονα, ὧν λέγομεν, dxovw- | φύσις εὐγενὴς. μετρίαν ἄσκησιν 

| προςλαβοῦσα, ῥᾳδίως ἔρχεται πρὸς 
22) Idem refert Stob. T. 53. | τελείαν ἀνάληψεν τῆς ἀρετῆς, cum 

40. Ptolomaei legatos fuisse di- | nota: ϑὲς eic τὸ Ζήνων. 
&it Laért. VII. .24. 21) Malim αἱρεῖ. Cfr. Gata- 
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μάτων διελέγετο ἀφρόνων" ὁ à. Ζήνων, ἐὰν μὴ τὴν. 
γλῶτταν, ign, εἰς νοῦν ἀποβρέξας διαλέγῃ, πολὺ πλδίω 
ἔτι καὶ ἐν «oig λόγοις πλημμελησεὶς. 

ἘῸὉ αὐτὸς ἰδων τινὰ τῶν γνωρίμων ὑπὸ τοῦ ἀγροῦ 

περισπώμενον, εἶπεν, | ἐὰν μὴ σὺ τοῦτον ἀπολέσῃς, οὗτος 
σὲ ἀπολέσει. 

Ζαλεύκου. 

Ζάλευκος, Ó τῶν "toxin. γ»ομοϑέτης, τοὺς γόμους 

τοῖς ἀραχνίοις εἶπεν ὁμοίους εἶναι, καὶ γὰρ εἰς ἐχεῖνα, 
ἐὰν ἐμπέσῃ μυῖα, ἢ κώνωψ, κατέχεται, ἐὰν δὲ σφηξ 3 7 
μέλιττα διαῤῥήξασα ἀφίπταται" οὕτω καὶ ἐν τοῖς νόμοις, 
ἐὰν ἐμπέσῃ πένης, συνέχεται, ἐὰν δὲ frAovatog ἢ δυνατὸς 

λέγειν, διαῤῥήξας ἀποτρέχει. 

Τοῦ αὐτοῦ προοίμιον νόμων. 
' « t [/ 

Τοὺς κατοικοῦντας τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν πάντας 
"v e Ύ πρῶτον πεπεῖσθαι χρὴ καὶ νομίζειν ϑεοὺς εἶναι, καὶ 

2 ! ) $ M 4 t « 3 

ὠαβλέποντας εἰς οὐρανὸν, καὶ τὸν κόσμον καὶ τὴν ἐν 

αὐτοῖς διακόσμησιν xal τάξιν, οὐ γὰρ τύχης οὐδ᾽ ἀ»-- 

ϑρώπων εἶναι δημιουργήματα " σέβεσϑαι δὲ τούτους 
καὶ τιμᾶν ὡς αἰτίους ὄντας ἁπάντων ἡμῖν. ἀγαϑῶν τῶν 

κατὰ λόγον γιγνομένων" ἕκαστον οὖν ἔχειν καὶ παρασκευ-- 
ἔζειν δεῖ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν πάντων τῶν κακῶν καϑαρὰν, 
ὡς οὐ τιμᾶται ϑεὸς ὑπ᾽ ἀνθρώπου φαύλου, οὐδὲ ϑερα-- 

! , 2 ) ^ € , 

πευεταν δαπαναις, οὐδὲ τραγῳδίαις vov. αλισκομέγων,. 

χαϑάπερ μοχϑηρὸς ἄνϑρωπος, “ἀλλ᾽ ἀρετῇ καὶ προαιρέ-- 
σεν τῶν καλῶν ἔργων καὶ δικαίων" διὸ ἕκαστον εἰς δύυνα-- 
μὲν ἀγαϑὸν εἶναι καὶ πράξει καὶ προαιρέσει τὸν μέλλον-- 
τα ἔσεσϑαι ϑέοφιλῆ, καὶ μὴ φοβεῖσϑαι τὰς dig χρήματα 
ζημίας μᾶλλον τῶν εἰς αἰσχύνην τεινόγτων, καὶ πολέτην 
ἀμείνονα ὀνομάζειν τὸν τὴν οὐσίαν προϊέμενον μᾶλλον τοῦ 

ker δὰ M. Anton. 11. 5..p. 43. Jacobs Lect. Stob. p. 7. Bremi 
δὲ Àeschin. in Ctes. p, A47. 
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καλοῦ καὶ δικαίου" ὅσοις δὲ μὴ ᾧᾳδιον τερὸς ταῦτα τὴν 
ὁρμὴν πεπεῖσθαι, τὴν δὲ ψυχὴν ἔχουσιν εὐκίνητον πρὸς 
ἀδικίαν, ὧδ᾽ ἡμῖν παρηγγέλθω πᾶσι τοῖς: τοιούτοις πο-- 
λίταις καὶ πολίετισι καὶ συνοίκθις, μεμνῆσϑαὶλ ϑεῶν, ὡς 
ὄντων καὶ δίκας ἐπιπεμπόντων. τοῖς ἀδίκοις, καὶ τίϑε- 
σϑαι πρὸ ὀμμάτων τὸν. καιρὸν τοῦτον, ἐν ᾧ. γίγνεται τὺ 
τέλος ἑκάστῳ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ζῇν" πᾶσι γὰρ ἐμπίπτει 
μεταμέλεια τοῖς μέλλουσι τελευτᾷν, μεμνημένοις ὧν ἀδϑι-- 
χήχασι, καὶ ὁρμὴ τοῦ *5 βούλεσϑαι πάντα πεπρᾶχϑαι 
δικαίως αὐτοῖς" διὸ δεῖ ἕκαστον παρ᾽ ἑκάστην πρᾶξιν 
ἀεὶ συνοικειοῦν τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡς δεῖ, παρόντα" 0U- 
τω γὰρ μάλιστα τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ. δικαίαυ φροντιεῖν. 

Ἀρχὴ τοῦ ἡ στοιχξϑίου- 

. *« ] "o 

To» μετα τοῦ o. 

'H " ἀπὸ Σκυϑῶν ῥῆσις" ἐπὶ τῶν οἰμώζειν τινὰ 

Ád Anacharsin refert Arsen. 
infra: τὴν ἀπὸ Zxv3ór ójow, 
et Diog. Laért. I. segm. 101. 
παρέσχε δὲ καὶ ἀφορμὴν παροι- 
μίας διὰ τὸ παῤῥησιαστὴς εἶναι 
τὴν ἀπὸ Σκυϑῶν ῥῆσιν. Aristid. 
ὑπὲρ τῶν τεττ. Ῥ- 296. οὗ πύώ- 
ποτ᾽ riv οὐδὲν πρὸς ἡδονὴν 
οὔτ᾽ εἶπας οὔτ᾽ ἐποίησας — di 

25) Impr. roig. . 
4) Apost. Cent. IX. 64. Vide 

Herod. IV. 127. ex quo expli- 
cat Macar. sub litt. r.: τὴν ἀπὸ 
Zxv9àv now ! ἐπὶ τῶν ὠμῶν xai 
ὑπερηφάνως ἀποκρινομένων... Πο-- 
λεμούντων ydo ποτε πρὸς ἀλλή- 
λους Περσῶν καὶ «Φκυϑῶν καὶ τοῦ 

βασιλέως τῶν Περσῶν πρεςβευ-- 
σαμένου πρὸς τοὺς «Σχύϑας περὶ 

εἰρήνης, οἱ Σπῦϑαι. ἄλλο μὲν οὐ- 
δὲν ἀπεκρίναντο, μῦν δὲ καὶ βέ- 
τραχον καὶ βέλος τοῖς ἀπελϑοῦ- 
σεν ἀποκομέζειν τῷ βασιλεῖ παρ- 
ἔδοσαν, αἰνιττόμενοι διὰ τούτων, 
ὅτι οὐδὲ ἐὰν ὡς βέλος διὰ τοῦ 
ἀέρος διαπτῇ, ἢ ὡς μῦς εἷς τὴν 
γῆν ὑποδύη, ἢ ὡς βάτραχος εἷς 
ὕδατα δύνη, διαφεύξεται αὐτούς. 

ἁπλῶς obrwot τὴν ἀπὸ «Σκυϑὼν 

ἡμῖν “διαλέγει, Themist. Or. Il. 
Ρ- 51. D. ἀκούετε αὖ πάλιν ῥῆ- 
σιν ἑτέραν, οὗ τοῦ ἀπὸ «Σχυϑῶν, 
ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ “:ταγείρων. Lucian. 
Dial. mer. VIII. τὰ μὲν ἄλλα ἣ 

ἀπὸ ΖΣκυϑῶν ῥῆσις, τὸ δὲ μέμνη- 
do Κλεινίου, ἔχει τινὰ ὑπόλοιπον 
ἐλπέδα.' 
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λεγόντων" τοῦτο ydg πρὸς Δαρεῖον τὸν Πίρδην ἀπεχρί--: 
"vro oL Σκῦϑαι ' 2, 

E: ἀφίῃ. 3 sio ἐπὶ τῶν ταχέως λαμβανόντων" 
παρύσον 7 egy ταχέως ξινδῖται.  - 

Ἢ ἅμαξα 4 τὸν βοῦν' λείπει τὸ ἕλκει" ἐπὶ τῶν 
ἀγεεσεραμμένως τι ποιούντων. 

H αὐτάρχεια χαϑάπερ ὁδὸς βραχεῖα καὶ ἐπιτερπὴς 

χάριν μὲν &xeL neptis ; πόνον δὲ μικρόν. ᾿Ἐπικτήτου. 

χὸ p μετὰ τοῦ B. 

Ἡ 5 βφαχυλόγία ἐγγύς ἐστι τοῦ σιγᾷν" 4υ-- 
χούργου τἀπόφϑεγμα. 

'H 6 βαρὺ φύρημα᾽ ἄνϑρωπος ὁ εὐτυχῶν ἄφρων. 

'Σωσιάδου 8 ἐκ τῶν ὑποϑηκῶν τῶν b σοφῶν. 
ἩβῶΩν᾿ ἐγκρατὴς σϑι, “μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος 

εὔλογος, τελεύτα ἀλύπως. 

Θεόγνεδος 7, . 

Ἥβη καὶ νεότης ἐπικουφίζει γόον ἀνδρὸς, 
Πολλῶν δ᾽ ἐξαίρει ϑυμὸν ἐς ἀμπλακίην. 

Ἢ Βοιωτία πρότερον ἐκαλεῖτο ᾿Αονία, ὑπὸ τῶν κα-- 
τοιχούντων αὐτὴν dovav' μετωνομάσϑη δὲ Βοιωτία κα-- 
τὰ μέν τίνας ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Ποσειδῶνος xc Ἄρνης" 

ud ἑτέρους δὲ ἀπὸ τῆς ἐλαϑείσης κατὰ ᾿Πυϑόχρησιν ᾿ 
ὑπὸ Κάδμου βούς. 

Tó ἡ μετὰ τοῦ y. BE 

Ἢ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. Σοφοκλέους. ' 

2) Godd. ἀπεκρέναντο οἱ Πέρ-- | κις ἐκφέρει" ἐπὶ τῶν πασχόντων, 
€", εἰ μὴ πατὴρ ἦσϑα, ἄδεις | ἃ πολλάκις αὐτοὶ ἐπᾳηίουν. Vide 
ἔχων. Supra: ὅμαξα τὸν βοῦν. 
, $) Apost. Cent. IX. 65. | 5) Apost. Cent. IX. 69. 
A) Apost. Cent. IX. 66. Ma-| δ) Stob. T, 4. 48. 4fozV2ov. 

Cat. Ἢ ἅμαξα τὸν βοῦν noldd-| 7) Stob. T. 52. 42. — Ma- 
« 

- 



— 0072 — 

'H* γὰρ σπάνις πρόχειρος εἰς τὸ δρᾷν xoxo. 
Ἢ 5 γὰρ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ. 
᾿Ἡγοῦμαι 19 μεγίστην εἶναι. τῶν λειτουργιῶν τὸ 30v 

χαϑ᾽ ἡμέραν βίον κόσμιον xal σώφρονα * neigen. "oalov 

ἡ γνώμη. " . 

Eniyoapguua.. 

᾿Ἡγεμόνεσσι δὲ μισϑὸν ᾿Ἰϑηναῖρι. vy ἔδωκαν 
* Adv εὐεργεσίης καὶ μεγάλης ἀρετῆς. 

μᾶλλόν τις ταὺ᾽ ἰδὼν καὶ ἐπεσσομένων ἐθελήσει 
᾿ Χαίρῳν ἀμφὶ δυνοῖς τρόγμαςν μόχϑον ἔχειν, 

o ὦ Τὸ ἢ μετὰ τοῦ δ΄ 

᾿Ηδὺ 'χελώγης " χρέω φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν' 
τῆς χελώνης ὀλίγα κρέα βρωϑέντα σερόφους ποιεῖ, πολ- 
λὰ δὲ χαϑαίρει" ὅϑεν ἡ παροιμία, "ἐπὶ τῶν. ἀποδύντων 

^ μὲν πρᾶγμα, σεραγγευρμένων 13 δέ" ἡ φασὶ δὲ αὐτὴν Τερ- 
ψίωνος εἶγαι. | 

* Hv '^ 9s φίλου λόγος. ἐστὶ τοῖο λυπουμένοις. M- 

| γρνόραυ. 

᾿41λὲξ ες δος ΤῊΝ 

Ἤδη γὰρ ὁ βίος οὑμὸς ξσπέραν ἄγει. 

"Hon εἰάλα πολλ᾽ ἔπαϑον καὶ σπολλ᾽ ἐμόγησα. 
Κύμασι καὶ πολέμῳ μετὰ καὶ τῦδε τοῖσι γενέσϑω. 

4 

car. habet: Ἡβῶντος ἀνδρὸς οὗ | φρὴν οὖ μανϑάνει, δαὶ τῶν ἀ- 
βραδέα δρομήματα ἐπὶ εὐσϑε- | μαϑῶν. 

»ούντων. 41) Τὸν equidem inserui. 

2 12) Apost Cent. IX. 68. 8) Stob. T. 95. 7. zh 

9) Stob. T. 49. 9. zfiovvotov 13) od Groarevogíérar. 
Apost. στρογγευο μένων. scripsi 

τυράννου. στραγγευῷ μένων. 
40). Stob. T.. 5. 54. Macar. 454) Stob. T. 415. 41. 

habet: Ἢ γλῶττα dyéyrvo, yj δὲΪ 15) Stob. T. 416. 19. 
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Εὐριπίδου", 

"Hin νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
Ὅταν. πονηρὸς. ἀξίαμ᾽ avro ἔχῃ, 

Γλῴσσῃ κατασχὼν δῆμον "7, οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. 

"Aoigvog ávovg εἰρήνης. 

Ἥδομαε γὰρ καὶ γέγηϑα καὶ πέπορδα καὶ γελῶ 
μάλλον, 

Ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς ἐκφυγὼν τὴν ἀσπίδα. 

Φιλήμονος M 

Ἥδιον οὐδὲν, οὐδὲ ᾿μουσιξώτερον:" mM 
Ἔστ᾽, ἢ δύνασϑαι "λοϊδορούμενον φέρείψι. "TEC 
0 λοιδορῶν γὰρ, ἂν δ΄ λοιδθρούμενος - 

^M» προςποιῆται, λοιδορεῖται λοιδυρῶν 19 
Ἡδονὰς "9 τὰς μετὰ voUb. πόνους. διωκτέον, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ τὰς πρὸ τῶν πόνων. -»τισϑένους. 

᾿Ηδονῆς ?' yag Ó μὲν ἑχὼν εἰργόμενος σοφὸς, ὁ δὲ 
μὴ δεόμενος μακάριος" τὸ δὲ γῆρας ἐς ἀμφύτερα ἐπιτή-- 
δειον, καὶ yap φρονιμωτέρους τοὺς ἀνϑρώπους ἀπεργά-- 
ζεται. , καὶ τῶν ἡδέων ἀμελεστέρους. Φαβωρίνᾳν.. QU 

Τὸ ἢ μετὰ ταῦ ez Uoc 

Ἢ * ἔν δημοκρατίῃ quevin, Vic πὰρὰ τοῖς δυνατοῖσι 
χαλεομένης εὐδαιμανίης τοσοῦτόν ἔστιν αἱρετωτέρη, ὁχό-- 

σον ἐλευϑερίῃ δουλίης. 

16) Stob. T. 

τίδων. 

47) Ápogr. Dresd. γλώσσης 

καγάρχων δόμων. 
18) Stob. ^n. 49. 2. 

406. ἃ. "Ixe- 

19) Mosc. προσποιεῖται, 1oi- 
δορεῖται ó λοιδο pd. 

20) Stob. T. 29. 65. 
21) Stob. T. 115. 42. Ma- 

"- 

car. habet: 'HJv τἀποόῤῥητα λι- 
χγεύειν᾽ ἐπὶ τῶν πολυπραγμό-- 
γων. — Ἢ δέος 7 λύπη παῖς πα-- 
τέρε πάντα χρόνον. — ἫἩδὺ 
περὶ δεῖπνον πατρός wt 
τῶν aeotepov γηρώντων πα- 
τέρων καὶ. χαλεπεῶν. 

4) Stob. T. 43. 42. 4fgua- 
xoívov. 

85 
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'H εὔκαιρος χάρις λιμῷ καϑάπερ τροφὴ ἁρμόττουσα 
τὴν τὴς ψυχῆς ἔνδειαν ἰᾶται. Ἡρακλείτου. — . 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ 3. 
.H3oc φυσικὸν μὴ ϑετὸν στέργειν φίλει ; 
Ἢν μὲν γὰρ ἔσχες, τίς ἐπιπλάστου χάρις; 
Ἂν δ᾽ αὖ ἁμαρτῃς᾽ φύσεως δυσκληρίᾳ, 

" Hyeyxey. οὐδὲν τὸ πεπλασμένον πλέον ". 

Τὸ 3 μετὰ τοῦ ὦ 

Ἥ ἰσχὺς τοῦ σώματος εἢ γεγέσϑω τῆς ψυχῆς ἀσϑέ- 

veux* ἰσχὺν δὲ ψυχῆς φρόνησιν νόμιζε. Κλειτάρχου. 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ x. 

'H κάμηλος ? ἐπιϑυμήσασα κεράτων καὶ τὰ 
dca προσαπώλεσεν" ἐπὶ τῶν τὰ ξένα ἐπεϑυμούντων 
xci προσαποβαλλύντων τὰ Ἰδια. 

a Ἢ κακὴ * 4 χρίσις παντὸς κακοῦ αἰτία. 
Ἢ κέρκος 5 τῇ ἀλώπεκι μαρτυρεῖ" ἐπὶ τῶν 

δεικνυόντων ἀπὸ μικρᾶς πράξεως τὸ ἦϑος" ὡς ἐχ τοῦ 

κρασπέδου τὸ ὕφασμα, ἐκ τοῦ γεύματος «γινώσχεις v) 
ἄριστον, τὸν «Αἰϑίοπα. ἐκ τῆς ὄψεως, ἐκ τῶν ὀνύχων τὸν 
λέοντα, ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον. . (c. 

2) Macar. babet: 7935 φί-] κείαν ἀρχὴν ἀπέβαλε. τούτῳ τῷ 

λὼν γένωσκε, μιμήσῃ δὲ; μύϑῳ χρησόμεϑα, ὅτι κάμηλο; 
μή ὅτε οὐ δεῖ παντὸς φίλου | ἐπεϑυμήσασα κεράτων καὶ τὰ ὦτα 
ὅπεαϑαι τῇ γνώμῃ περεετ μήϑη εἶτα ἐπενέγχωμεν 

5) Apost. Cent. IX. 70. cfr.| τὸ κατὰ Κροῖσον δεήγημα, ὅτι 
Theon. Progymn.. c. III. Doxo- | xc αὐτὸς τὰ ὅμοια πέπονθεν, 

pater in Homil δὰ Aphth.|ivraó9e οὐ τὴν τοῦ συμφέρον- 
Progymn. χαϑὸ οὗ πάντοτε διὰ τὸς φύσιν ὑπογράφομεν. 
τῶν μύϑων συμβουλεύομεν, οὐ-- ^) Apost. Cent. IX. 72. Stob. 
δὲ τὴν. τοῦ συμφέροντος ὑπογρά-- T. A6 P » 2. . 73. 

φομεν᾽ φῦσιν ἢ τὴν ἀλήϑειαν, A6. 75. Ἰαμβλίχου. 
oiov εἰ διηγούμετοε περὶ τοῦ] 5) Apost. Cent. IX. 74. Ma- 

οίσου, “ὅπως τῇ ToU Κύρου car. ἐπὶ τῶν δεικγύντων ἀπὸ 
ἐπιϑέμενος βᾶσιλείᾳ καὶ τὴν oi- μικρῶν πράξεων τὸ αὐτῶν ἢϑυι 
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Ἢ χύων.5 dy φατνῃ" πρὸς τοὺς pores ἑαυτοῖς 
χρωμένους. μῆπε ἐῶντας" παρόσον 7 ̓χύων κριθὴν φὺκ 

ἐσϑίει, μένουσα ἕν φάτνῃ" ᾿καὶ τὸν ἵππον οὐκ ἐᾷ" ἔδωκε 
δὲ ἄρα 7) φύσις ταῖς κυσὶ τραυμάτων ἀντίπαλον πόαν' 
εἰ δὲ ἕλμινϑες αὐτὰς λυποῦσι τοῦ σίτου τὸ χαλούμενον 

Ajtoy ἐσθίουσαι ἐκχϑίνουσιν αὐτάς" λέγονται δὲ καὶ, ὅταν 
δέωνξαι τὴν γαστέρα ἑκατέραν χκενῶσαι, πόαν τινὰ ἐσϑί-- 
εἰν" xol τὸ μὲν τι τῆς τροφῆς τὸ ἐπιπολάζον evene», 
τὰ δὲ περιττὰ χάτωϑεν ἀποχρίνεσθαι" ἐντεῦϑεν xol τὸ 
συρμαΐζειν «Αἰγύπτιοι λέγονται μαᾳϑεῖν" πέρδικές, ve καὶ 
πελαργοὶ τρωϑέντες καὶ φάτται τὴν ὠρίγανον, ὡς λόγος, 
διατρώγοντες, εἶτα τοῖς τραύμασιν ἐντιϑέντες ἀκοῦνται 
τὸ σῶμα. | 

- * 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ 1. 

Ἡλεκέαν σὴν οὐκ ἔχω" ἐπὶ τοῦ καταφρονοῦντός 
τινος ὡς ἀνοήτου. : 

"HA4E ἥλικα 7 τέρπει: παλαιὸς λόγος, ἢ γὰρ 
ἰσύτης τοῦ χρόνου, φησὶν ὃ Πλάτων, ἐπὶ tóug ἡδονὰς 
ἀγουσα δι᾽ ὁμοιότητα φιλίαν παρέχεται. 

Ἡλίῳ ὃ φῶς δανείζεις" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. .. 
Ἡλιϑιώτερος ? ᾿Αδώνιδος τοῦ Πραξέλλης" 

ὑμοία τῇ, ἀνοητότερος ΑἸἰβύκου καὶ Κορύχου καὶ {Ππ͵-- 
λιείδου " "wig γάρ τις, Πραξέλλης υἱὸς, ἀποϑανῶν 
καὶ ἐρωτηϑεὶς πρὸς τῶν ἐν "Aidov, τέ κάλλιστον ἄνω 
χατέλιπεν, ἀπεκρίνατο, ἥλιον, σελήνην, σῦκα καὶ μῆλα" 
ἐθοξε γοῦν ἡλίϑεος ταῦτα ἐξισῶν τῷ ηλίῳ. 

Ü Apost. Cent. IX. 71. ea, | ἀνοίκειον τε πραττόντων. Ἢ x«- 
quae inde a verbis: ἔδωκε δὲ] λῶς (v^ ἢ τεϑνηκέναε. 
dpa sequuntur, non habet. Ma-| 7) Apost. Cent. IX. 78. lo- 
Cr. j κύων à» τῇ φάτνπ᾽ 088 Platonis est in Phaedro c. 
ἐπὶ τῶν pure χρωμένων, μήτε] 17. ubi Ast. Macar. interpreta- 

τοὺς ἄλλου; ἐώντων. ldem ad.| tionem om. 
dis Ἢ κύων ἐν τῷ γάμῳ" 8) Apost. Cent. IX. 79. 

ἐπὶ τῶν ἢ παρενοχλούντων | 5) Apost. Cent. IX. 81., ea- 

55 *. 
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" Hiog '? τὸν ἤλον καὶ πάτταλος τὸν πάττα- 
λον ἐξέκρουσεν" exl τῶγ ἰωμένων δε  λὐμαρτήματος 
ἁμάρτημα. 

Ἢ λύχου "" δεκάς" ὁ “όκαρ ᾿Ἰϑήνησι “πρὸς τῷ 

δικαστηρίῳ" ζρως μορφὴν ἔχων ϑηρίου. 

Ἐκ τῶν Σερίνου δ 

Ἧ “(καινὰ πρὸς τινὰ Ἰωνικὴν δείξαδαν αὐτῇ τὸν 

κόσμον ἀγταπέδειξε τὰ τέχνα, εἰποῦσα" ὃ δὲ ἐμὸς κόσμος 
τοιοῦτος. , 

€ - Τὸ ἡ μετὰ τοῦ y. 
1 ' ? ? ^ c “ ? 

'H μένη ntkeieg τ᾽ ἐπὶ τῶν ἁπλουστάτων vot- 
ror. 

^H μένοντα * ἀποϑανεῖν ἢ νικῷν" 

εὐψύχων. 

3 4 Y 
£7Eb τῶν 

"Hyuie»og 3 »ay9rAt0og" ni τῶν οὐδενὸς ἀξίων. 

Ἡμεῖς 4 δέχα Ῥόδιοι, δέκα. γῆες" ἐπὶ τῶν 

ἀλαζονευσμένων, τοῦτο. δὲ "3 εἶπεν ἢ Δημήτηρ πρὸς Τρι- 
πτόλεμον, . 1 

"H 5. Mopaíuov. τὲς ῥῆσιν ἐξεγράψατο" ἐπὶ 

τῶν anofrcov καὶ διαβεβλημένων.. 

dem, mutato paullulum .ordi- 
. ve, profert. Macar. jS ie 
Teoo; AMeuxoldqov οὗτος 

ἀποδόμενος τὴν οἰκίαν. ἄντεποι--: 
εἶτο τοῦ φρέατος. - 

40) Apost. Cent, IX. 80. 
Macar. ἦλον ἥ γὼ ἐξχρϑουύυεε 

δμοιον IP πασσαλος πασσάλῳ 
ἔκχρούεται. — Eustath. Opusc. p. 
52. l. 12. ἐξωϑῶν γὰρ οὐχ" s 

sep ἧλος ἧλον. τοῦτο δὴ: TO 

παροιμιῶδες, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄγιω- 
σύγνυν ἁμαρτία. 

11) Apost. Cent. IX. 77. pro 

9exc; lacuna est in apographo. 
12) Stob. T. 11. 4t. 

Aeokrov ᾿Απομνη μονευμάτων. Ma- 

μὴ “- 

ex Το} 

car. add. "H λέγε τι σιγὴς xp£it- 

ror, ἢ σιγὴν Eye. — Ἣλιάδων 
óéx pua ἐπὶ τῶν πολλὰ ἐχόντων 

χρήματα, παρόσον αἱ τοῦ du:- 
ϑόντος ἀδελφαὶ᾽ ἀπίοδενδρωϑεῖσαι 
καὶ δακρύουσαι ἀπέσταζον τὸ jà- 
«tgo», Ἤλέβατον κακόν᾽ ἐπὶ 

τῶν σφόδρα δεινῶν. 
1) Apost. Cent. IX. 82. rem 

pluribus exponit. Apogr., Dresd. 
Pucvi πελιάς. 

2) Apost. Cent. IX. 85. 
᾿ 5) Apost. Cent. IX. 81. 

Δ) Apost. Cent. IX. 85. 
5) Apogr. Dresd. τοῦ7ε. 

" 6) Apost. Cent. IX. 86. 
Arist. Ban. 151. 

Erf 
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Τὸ ἢ 
"Hv 7 

Ἢ Myóov ἀδιχον. παύσασ᾽ ὕβριν ἦδε Σόλωνα 
Tovóe τεκνοῖ Σαλαμὶς, ϑεσμοϑέτην ἱερόν. 

μετὰ τοῦ Y. 

μὴ καϑάρῃς καὶ ἀλέσῃς οὐ φάγῃς" ἐπὶ 
τῶν μὴ σὺν μόχϑῳ ποριξομένων τὴν. ἀναγκαίαν τροφήν. 

Ἦν ὃ ποτὲ κχαμοὶ LIT) καὶ πρύμνη" ἐπὶ τῶν 
ἐν διαφόροις. πραγμασί σπτοτξ εὐτυχούντων. 

Ἣν 5’ ἔλ exec Σπάρταν, ταύτην κοσμει" παρ-- 
αἰνεῖ γὰρ μὴ τοῖς ὑπὲρ ἀξίαν ἐπιπηδᾷν. 

Ἢ νέμεσις παρὰ πόδας βαίνει. 
Ἢ νέμεσις 15 πῆχυν κατέχω, τίνος οὕνεκα λέξεις; 

Πᾶσιν ἀπαγγέλλω μηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον. 
H νέμεσις προλέ ἔγει τῷ πῆχεϊ τῷ TE χαλινῷ, 

Iv ἀμετρὸν τι ποιεῖν: Qv. ἀχάλινα λέγειν. ’ 

' Τὸ ἡ μετὰ τοῦ o. 

Ἦ οὐ πεττεύω" ἐπὶ τῶν κρύπτειν πειρωμένων τὰ 
οἰκεῖα ἐλλατεώματα. 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ π. 
- L^ , 4 Ἢ παναγραΐέα " Ἄρτεμις" ἐπὶ voy ἀγύρτων xoi 

7) Apost. Cent. IX. 87. Ma- 
car. jy τὶς ἔμαΐζε μάζαν, raU- 
Τὴν χαὶ ἐσϑιέτω. 

8) Apost. Cent. IX. 88.. 
9) Apost. Cent. IX. 89. 
10) Ánthol Graec. Epigr. 

adesp. CCLVL. sequens epigr. 
Nr. CCLV. Utrique epigrama- 
ti explicando optime inservi- 
unt artis antiquae monumenta, 
Naecipue statua Musei Pio- 
lementini, cujus brachio re- 

Clàlinea dependenti modus in- 

nuitur, apud Viscont. Vol. II. 
I. 15. coll. Winckelm. ad Mo- 
numenti ined. Nr. 25. Symbo: 
la in secundo epigr. notata 
conspiciuntur in nummis Smyr- 
naeorum, vide Eehhel Doctr. 
Numim. Tom. Il. p. 259. 

11) .Apost. Cent. IX. 94. 
Macar. καὶ Περγαία Ἄρτεμις" 
ἐπὲ τῶν ἀγύρτων. καὶ πλανητῶν. 
Idem addit: 47 πεῖρα διδα-- 
UXgAOs. 
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πενήτων᾽ παρόσον καὶ ἢ ϑεὸς ἀγείρειν καὶ πλανᾶσϑαι 
λέγεται. 

Ἦ που χαλεπόν ἔστι τὸ ψευδῇ λέγειν. ἹΜενανδρου. 
Ἢ πατρὶς "2 ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς, 

ἐδ * ὀνομάσαι δυναίμην 13 ἂν ὡς ἔστι φίλον. 

Τὸ ἢ μετὰ τοῦ e. 
N 

Ἡρακλῆς ξενίξεται M* ἐπὶ τῶν βραϑυνόντων' 
οἵ γὰρ ὑποδεχόμενον τὸν ἫἩρακλῇν βραδύνουσι , πολυφα-. 

γος γὰρ Ο ἀνήρ. 

"Hoovo "5 μὰν καὶ τῆνος, ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω. 
"Hoaxevog νγύσος ἢ 

ριέπεσεν ὁ “Ἡρακλῆς. 

; 7 ἵερα" εἰς ταύτην γὰρ πε-- 

Ἡράκλειον ὕμμα" ἐπὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ ἐσχυροῦ 
δεσμοῦ λέγεται. 

Ἡρακλῆς καὶ πίϑηκος 17... ἐπὶ τῶν ἀσυμβάτων. 
Ἡράκλεια λουτρὰ 38" ἐπὶ τῶν δῶρα λαμβανόν- 

42) Stob. T. 59. 5. ex Eu- 
rip. Phóniss. 

15) Mosc. δύναιμὔ 
14) Apost. Cent. IX. 93. Pas- 

sim a veteribus perstringitur 
Herculis voracitas. Praeter Eu- 

ripidis Aléest. cfr. , Aristoph. | 
Ran. 551. ἑκκαίδεκ᾽ ἄρτους. xa- 
τέφαγ᾽ ἡμῶν᾽ 553. καὶ Κρέα γε 
πρὸς τούτοισιν ἀγάβραστ᾽ eixo- 
ew ἄν ἡ μιωβολιαῖα. fib. Av. 
1657. sqq. De Hercule βουφά.- 
yo vide quae diximus ad Geor- 
gii Pachym. Progymn. c. 6. 

: Eodem spectat  AÁnaglyphum 
Musei Pio-Clement. Tom. V. 
44. ubi Herculi in leonina 
pelle recumbenti.puer immen- 
sum placentae orbem offert, 
prope eum sus mactatus jacet. 

15) Theocr. Id. .XIV. 7. 
16) Ápost. Cent. .IX. 95.[ab aliis 

Macar. ἐπὶ τῶν μετὰ πολὺν χά- 
ματον ἐμπεπτόντων εἷς γόσον᾽ 
ó γὰρ ἭἫρακλῆς μετὰ μυρίους 
καμάτους τῇ ἑερῷᾷ δνέτεεσεν. 

47) Apost. Cent. IX. 6^ 
Macar. ἐπὶ τῶν ἀνομοίων. 

18) Apost. Cent. IX. 95. cfr. 
Diod. Sic. IV. 93. cum not 
Wessel et intrpp. ad Hesych. 
Nummos Himerensium, Her- 
culem exhibentes stantem, der. 
tra clavam, sinistra leonis er- 
uvias tenentem, .vel caput Her- 
culis leonis pelle tectum, ad 
thermas in Herculis : gratiam 
excitatas referendos esse docet 
Echh. Doctr. Numm. Vol. I. p. 
214. Has vero thermas ab aliis 
(ut Pisandro apud Schol. δὰ 
Aristoph. Nub. 1047. quem se 
cutus est Hesych.) Minervae, 

(ut Diodoro l. Ll) 
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ταν" κατὰ δωρεὰν γὰρ ᾿Ἤφαιστος ἀνέδωκε λουτρὰ τῷ 

Hooxà&t. 

λέγουσιν. 

Ἡράκλειος λέϑος 19. ταύτην ἔνεονυ μαγγνῆτιν 

'Hodxievog ψώρα 20... ἡ Ἡρακλείων ϑερμῶν δε-- 
ouévi,. 

/ 

Vibes 
M 

Ἤσαν ? ποτ ἦσαν 
Τὸ ἡ μετὰ τοῦ σ. 

ἄλκιμοι Md éni 
τῶν TLOTE εὐπόρων γεγονότων. 

Ἦσαν 35 κἀκεῖνοι ταλακάῤδιοι οἵ ποτε “Μήδων 
Παισὶν ἐπ᾽ Ἦϊόνι Σερσύμονος ἀμφὶ δοὰς, 

’ 2 y» , $3 29 ,' » 

4iuov τ αὐϑωνὰ xpavepo» τ £moyovveg “ρηα 

Nympharum, ab aliis (quos 
secutus est Apost.) Vulcani 
munus vocari, a nullo vero 
autore Neptuno tribui, qui 
tridentis. impulsu, ubicunque 
liberet, fontes excitare sole- 
bat (Schol. ad Eurip. Phón. 
145. neminem offendet, qui 
meminerit,- ^49/v»v Πρόνοιαν 
praesidii loco Hercul a Jove 
additam fuisse, Julian. Orat. 
VII. p. 220. D. (adstat Miner- 
va Herculi infanti, serpentes 
stringenti in Cameo Florentino 
Gall Heale di 
V. Tav. 54. adstat in labori- 
bus Mus. Pio-Clement. Tom. 
IV. 44. 49. Winckelm. mon. 
ined. Nr. 64. et 65. potu eum 
recreat "Tischb. Vas. Tom. 1]. 
22) ad nymphas vero fontium, 
al Vulcanum thermarum ori- 
Qnem recte referri Cfr. si lu- 
bet Bókh. ad Pind. Ol. XII. 
14. Aristid. Or. V. p. 35. 4ov- 
τρῶν δὲ τὰ ἥδιστα Ἡράκλεια 
ἐκωνυμέαν ἔχοντά ἔστι. 
19) Apost. Cent. IX. 96. 

plura addit. Macar. πρὸς τοὺς 

Firenze Sect.. 

ἑαυτοῖς τε ἐπαγομένους, παρό- 
σον καὶ ἡ λίϑος ἐπισπᾶται τὸν 
σίδηρον. Lucian. Im. 4. ἀπάξει 

γάρ σε ἄναδησα μένῃ ἔνϑα ἄν i- 
ϑέλη, ὅπερ καὶ 5 λίϑος ἢ Ἤρα- 
χλεία δυᾷ τὸν σίδηρον. 

20) X post. Cent. IX. 97. ἡ 
"Ho. ϑερμῶν δεο μένη πρὸς M 
ραπείαν᾽ τῷ γὰρ Ἥρακλεῖ σεοῖ-- 
λαχῇ ἀνῆκε ϑερμὰ λουτρὰ jj “4- 
ϑηνᾶ. Macar. ἐπὶ τῶν ϑυσαπος 
τρέπτοις ἔνοχο μένων κακοῖς. ld. 
addit :, Ἠρινὸς TzÓxog ἐπὶ 
τῶν xa9" ὥραν δρῆπο μένων. 

21) Apost. ent. IX. 98. 

Macar. ἐπὶ τῶν εὐδοξησάντων. 
Infra sub litt. z. idem lcgitur 
πάλαε ποτ΄ ἣσαν eic. ex Ari- 

stoph. Plut. 4005. ubi Schol. 
— Oraculum esse Caribus da- 
tum, cum Pythiam de Milesiis 
in-belli contra Persas societa- 
tem  recipiendia consulerent, 
docent Excerpta ex Diod. Sic. 
ab Majo edita Nr. XLVII. cfr. - 
Wyttenb. ad Plut. Apophth. ᾿ 
p. 180. À. ' 

22) Anthol. Gr. T. IV. p. 148. 
ed. Jacobs. 
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Πρῶτον δυσιιενέων εὗρον ἀμηχανίη». 
Ἢ σιγὴν "3 καίριον ἔχε, ἢ λόγον ὠφέλιμον. 

| 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ τ. 

Ἡττήϑης " τινὸς ἀλεκτρυόνος" 
ϑεραπόντων ἑπομένων τοῖς δεσπόταις. 

ἐπὶ δούλων 7, 

“ ,, " * 

Ἢ τὰν 5, ἢ ἐπὶ τᾶς" Idaxatya προσαναδιδοῦσα τῷ 
παιδὶ τὴν ἀσπίδα τοῦτ᾽ ἔφη τἀπόφϑεγμα. 

43. 4 Ar 

ἐπὶ τῶν χινδυνευ-- Ἢ τρὶς ἕξ 7 τρεῖς κ κύβοι" 

ὄντων" τὸ μὲν τρὶς Ἐξ τὴν παντελῆ γίκην δηλοῖ, τὸ δὲ 
τρεῖς κύβοι' τὴν ἧτταν" πάλαι γὰρ τρισὶν ἐχρῶντο ngu 

τὰς παιδιὰς κύβοις. 

Ἤτοι 4 τέϑνακεν ἢ διδάσκει τὰ γράμματα 
τῶν εἰς τὴν Σικελίαν σερατευσάντων οἱ μὲν ἐλήφϑησαν 
αἰχμάλωτοι, οἱ δ᾽ ἀπώλοντο" ol οὖν διαφυγόντες ἔλεγον 
τοῦτο. 

'H Φάνου ϑύρα 5* τὸν Φανον φασὶ δήμου ὁβοῖο-- 
στάτην εἶναι, ἄλλως δὲ τυφλόν" ὑπανοιγομένης δὲ τῆς 
ϑύρας τοῦ ταμιείου αὐτοῦ κατασχέυάσαι τοιαύτην, ἢν 
οὐκ ἂν τις ἤνοιξε μὴ ψόφον ποιήσας" ἐνίους δὲ λέγειν, 
ὡς μοιχευομένης '᾿αὐτοῦ τῆς γυναϊκὸς τὴν αὔλιον ϑύραν 

5 , c Y J 2 ? ^ 1 A 

ξίργασατο, ὡς p evev woyov ἀνοίγεσθαι, τῆς δὲ xaxa. 

25) Apost. Cent. IX. 99. ἔχε 
om. Stob. T. 54. 8. Pythago- 
rae tribuit. — Macar. addit: 
Ἢ Συρακούσιος δεκάτη 
ἐπὶ τῶν σφόδρα πλουσίων καὶ 
πολυτελῶν. . 

. 4) Apost. Cent. X. 95. ex 
Aristoph. Av. 70. ubi Schol. 
φυσικὸν τοῦτο ἐν ταῖς συμβολαῖς 
τῶν ἀλεκτρυόνων, τοὺς ἡττηϑέν- 
τας ἕπεσϑαε τοῖς νενικηκόσι. cfr. 
Bergl. ad Alciphr. I. 27. p. 155. 

2) Plut. Apophth. Lacaen. 
AV. P 241. FK. 

5) Apost. Cent. X. 3. 
7 

Δ) Apost. Cent. X. 4. Arsen, 
et vetus Cod. Apostoli ἤτον 
τεϑνάναι διδάσκει τὰ γράμματα, 
ἢ οὕτως, ἢ τέϑνακεν etc. Prio. 
ra Pantino praeeunte omisi. 

5) Apost. Cent. X. 5. -Apogr. 
Dresd. φάνιορ. Macar. P] Φάνου 

ϑύρα᾽ ἐπὶ τῶν μεγαλοφώνων. Eu- 
stath. Opusc. p. 277. 1. 51. 9,- 

σαυροὺς ἐκόμπαζεν, ἐκεῖ πεφυ- 
λαγμέγους αὐτῷ, Φανίου δή τινα 
ϑύραν, καὶ αὐτὸς ταύτην ἄγα- 

πλαττόμενος τοῖς ἀγγροῦσιν, οἵᾳ 

τύχη αὐτὸν τὰ πρὸ τούτων j- 

Aavve. 
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τοῦ τέγους δεχομένης τὸν uoiyov, χλευάζοντας 5 τοὺς 
γεέτοναρ ἐπὶ τῶν μηδὲν ἀνυόντων ἐν τῷ φυλάττειν τὴν — 
Φάνου ϑύραν εἶναι λέγειν. - 

Ἡφαίστιος ? δεσμός inl τῶν ἀφύκτων. 

Ἢ φρονεῖν ὃ ἔλασσον, ἢ δύνασθαι δεῖ μεῖζον.. 
Ἡ φιλοχρηματία 9 Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο. δὲ 

οὐδέν" ἐπὶ τῶν ἐξ ἅπαντος κερδαίνειν πειρωμένων" ἐφη-- 
σε γὰρ ὁ ϑεὸς Σπαρτιάταις ; τότε ἀπαλεῖσϑαι "5, ὅταν 

ἀργύριον καὶ χρυσίον τεμήσωσιν. | 

Τὸ ἢ μετὰ τοῦ x 

'H χάρις πρὸς εὐγνώμονας͵ οὐδέποτε ϑνήσκει. 
Ἡ χάρις ὥσπερ ἢ σελήνην ὅταν τελεία γένηται, τότε 

᾿ καλὴ φαίνεται. ΄ 
Ἡ χαρις, ὡς οὐδὲν ἄλλο ἐν βίῳ, παρὰ τοῖς πολλοῖς 

τάχιστα γηράσκει. 

4 

- 

| 

- | Ἡρώδου". 

"H χαλκείην μοι μυῖαν ἢ κύϑρην παίζει" 
Ἢ ταῖσι μηλολόνϑαις, ἄμματ' ἐξάσστων 

᾿ Τοῦ x&Uxlov."^ μὸι τὸν γέροντα λωβῆται. 

"Hyos ϑαλάσσης ἀνδρὸς ἄφρονος λόγοι, 

Βρίϑοντες ἀκτὰς, oU πιαίνοντες yAoag. . ^ 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ ψ. 

Ἥ ψελλὴ οὐ πιττεύει. 

6) Mosc. χλευάζοντες, ultima | Zenob. II. 24. ἀπολέσϑαι, quód 
syllaba inscriptum ac. Matth. Wyttenb. ad Plut. p. 239. F. 

7) Ap. C. X. 7. Arsen. Seouds. corrigit ἀπολεῖσϑαι, id quod 

8) Apost. Cent. X. 6- addit: | nostro loco convenit. 
Εὐριπίδου. 11) Stob. T. 78. 6. Apogr. 

9) Apost. Cent. X. Sg Vide | Dresd. γαλκαίην — Αὐἕην. 

Rupra: & guloxony. 12) Apogr. Dresd. στοῦ κε 
10) Mosc. et Ap. ἀἁπολεσϑῆναι. | σκαίον — λωβῆσαι. 

' $6 
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Τὸ ἡ μετὰ τοῦ o. 

ὼς "35 ὁρῶσα γελᾷ τὰ νυκτὸς ἔργα. 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

Ἡρώδης ὁ: ᾿Αϑηναῖος, σοφιστὴς ὧν τῶν κυρίως, 
oU τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι, ἔλεγεν, 
ὡς προσήκει τὸν ὀρϑῶς πλούτῳ χρώμενον τοῖς μὲν δεο-- 

μένοις ἐπαρκεῖν, ἵνα μὴ δέωνται, τοῖς δὲ μὴ δεομένοις, 

ἕνα μὴ δεηθῶσιν" ἐκάλει δὲ τὸν ἀσύμβολον “ πλοῦτον 
καὶ φειδοῖ κεκολασμένον. νεκρὸν πλοῦτον" τοὺς δὲ ϑησαυ-- 

οροὺς, ἐς οὖς ἀποτίϑενται τὰ χρήματα ἔνιοι, πλούτου δε-- 
σμῳτηρια" τρὺς δὲ καὶ ϑύειν ἀξιοῦντας ἀποϑέτοις χρῆ- 
μασιν, “Ἵλωάδας ἐπωνόμαξε, ϑύοντας "ot. μετὰ τὸ δῆ-- 
σαι αὐτόν. . 

Ἢ Ἐανϑίπη 3 ἔφη, μυρίων μεταβολῶν τὴν πόλιν 
xal αὐτοὺς κατασχουσῶν ἕν πάσαις ὕμοιον τὸ Σωκράτους 

πρόσωπον καὶ ὑτροϊόντος ἐκ τῆς οἰκίας καὶ ἐπανιόντος 
ϑεάσασϑαι" ἥρμοστο γὰρ δηλονότι πρὸς πάντα ἐπιεικῶς" 
τοιγάρτοι οὐδὲν πώποτε ἐλύπησεν αὐτόν. | 

Ἢ Θεανὼ magéqmve τὴν χεῖρα περιβαλλομένη τὸ 
ἱμάτιον" εἰπόντος δέ τινος, καλὸς ὁ πῆχυς, ἀλλ᾽ οὐ δη-- 
μόσιος, ἔφη. 

| "Ή γησίππου. 

Ἡγησίππου, τοῦ Κρωβύλου προσαγορευομένου, παρ- 
οξύνοντος, τοὺς “41ϑηναίους ἐπὶ Φίλιππον, ὑπεφώνησέ τις 

ἐκ τῆς ἐκκλησίας, πόλεμον εἰσηγῇῆ; xol μὰ Δία, εἶπε, 

..15) Apost Cent. X. 9. hac permutatione epistolam no- 
stram criticam p. 29. 

4) Mosc. ὃ om., Laur. habet. 5) Stob. T. 108. 77. Hoc et 

3) "Δουμβουλον, inscripto. o. sq. apophth. ab impressis et ἃ 
Cod. Mosc. Matth. Cfr. de! Laur. abest. 
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καὶ μέλανα ἱμάτια, καὶ δημοσίας ἐκφορὰς καὶ λόγους 
ἐπιταφίους, εἰ μέλλομεν ἐλεύϑεροι βιώσεσϑαι, καὶ μὴ 

πριήσειν τὸ προσταττόμενον ἸΠακεδόσι.᾿ 

* ρωνδου. 
᾿Ηρώνδας “᾿ϑήνησιν ἁλόντος τινὸς γραφὴν ἀργίας 

παρὼν καὶ πυϑόμενος ἐκέλξυσεν ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὸν τὴν 
ἐλευϑερίαν δίκην ἡττηϑέντα. 

* Ἡρακλείδου. 
"Ἡρακλείδης φησὶ τοὺς Παμφυλίους χαίρειν τῷ β, 

προτιϑέντας αὐτὸ παντὸς φωνήεντος " τὸ οὖν φάος φά-- 
Boc φασὶ, καὶ τὸ ἀέλιος, βαβέλεος, ὀρούω, δρούβω" 4-- 
ολεῖς δὲ τῷ β χαίρουσι προτιϑέντες τοῦ ᾧ ἐν τῷ δάκος, 

βράχος , ὑοτὸς, βροτὸς, δυτὴρ, βρυτήρ 4 

IZTOPIAI' 

Ἱστορία megl 'HoaxA£ovg. 

᾿"Ηρακλῆς ἀνακομιζόμενος μετὰ τὸ πορϑῆσαι Τροίαν, 
γενόμενος κατὰ τὸ «Αἰγαῖον πέλαγος, βουλήσει Ἥρας, 
σφοδρῷ συνεὐχέϑη ἀνέμῳ" κατασύρεται δὲ els Κῶν τῆς 
Megonidog* ἐχωλύϑη ἐπιβῆναν τῆς γήσου ὑπὸ “Εὐρυπύ- 
λου τοῦ Ποσειδῶνος, βασιλεύοντος αὐτῆς" βιασάμενος δὲ, 

καὶ ὡς λῃστὴς " ἐπιβὰς, ἀνεῖλε τὸν Εὐρύπυλον καὶ τοὺς 

παῖδας αὑτοῦ, μιγεὶς, δὲ τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ “Χαλκιάπῃ 

Θεσσαλὸν ἐγέννησεν. 

Περὶ Σκαμάνδρου τοῦ καὶ Eav90v. 

᾿“Ηρακλῆς ποτε δίψει κατασχεϑεὶς ηὔξατο τῷ πατρὶ 

4) Sequuntur in impr. duo existunt, et in Laur. inter provv. 
Versus : ἠρίστησα μὲν ἡτρίου 4e- | repetuntur. 

"toj etc., Qui inter sententias 

$6 * 

( 
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hii. ἐπιδείξας αὐτῷ νᾶμα ὃ δὲ μὴ ϑέλων αὐτὸν τρύχε-- 
σϑαι, ῥίψας κεραυνὸν ἀνέδωκε μιχρὸν λιβάδα, ἣν ϑεα- 
σάμενος ὁ Ἡρακλῆς, καὶ σχάψας εἰς τὸ πλουσιώτερον 
κατειρφέρεσϑαι, μετωνόμασε Σκάμανδρον, οἱονεὶ Καμαν-- 
ὅρον, γενόμενον καμάτου ἑαυτῷ παραίτιον" Ἐανϑὸς δὲ 
di: "οσηγορεύϑη), ἀφ᾽ οὗ περὶ τοῦ κάλλους ἐκρίναγτο Ἥρα, 
᾿ϑηνᾶ καὶ ᾿Αφοοδίτη, ὅτι ἐν αὐτῷ λουσάμεναι ξανϑὰς 
εἶχον κόμας. 

Περὶ ἬἜρας καὶ Εὐρυμέδοντος. 

Ἥραν τρεφομένην παρὰ τοῖς γονεῦσιν εἷς τῶν ΓΙ-- 
γάντων Εὐρυμέδων᾽ βιασάμενος ἔγκυον ἐποίησεν" ἡ δὲ 
Προμήϑέα ἐγέννησε. Ζεὺς δὲ ὕστερον γήμας τὴν aóz- 
φὴν. xal, γνοὺς τὰ γενόμενα, τὸν μὲν Εὐρυμέδοντα κατε-- 
ταρτάρωσε, τὸν δὲ Προμηϑέα προφάσει πυρὸς δεσμοῖς 
ἀνήρτησεν. 

- Ἱστορία Ἀχελώου καὶ Ἡρακλέους. 

Ἡρακλῆς εἰς “Διδου κατελϑὼν ἐπὶ τὸν Κέρβερον, 

συνέτυχε ἹΠελεάγρῳ τῷ Οἰνέως, οὗ καὶ δεηϑέντος γῆμαι 
τὴν ἀδελφὴν 4ηϊάνειραν, ἐπανελϑὼν εἷς φῶς, ἔσπευσεν 
εἰς Αἰτωλίαν πρὸς Οἰνέα" καταλαβὼν δὲ μνησεευομένην 
τὴν κόῤην "Aye τῷ πλησίον. ποταμῷ, διοπάλαιεν αὖ- 
τῷ ταύρου μορφὴν ἔχοντι" οὔ καὶ ἀποσπάσας τὸ ἕτερον 
τῶν κεράτων ἔλαβε τὴν παρϑένον᾽. φασὶ δὲ αὐτὸν τὸν 
«χελῶον παρὰ ᾿“μαλϑίας τῆς ὠκδανοῦ γέρας λαβόντα 
δοῦναι τῷ "HooxAsi' καὶ τὸ ἴδιον ἀπολαβέῖν. Δοκεῖ, δὲ 
τῶν ἐν τῇ Ἕλλαδι ποταμῶν μέγιστος εἶναι ὁ ̓ Αχελῷος" 
διὸ καὶ πᾶν ὕδωρ τῇ τούτου προσηγορίᾳ καλεῖται. 

Ἱστορία περὶ 'Haióvzc. 

᾿Ηρακλῆς πορϑήσας Ἴλιον, ᾿Ησιόνην τὴν “ἥαομέδον-- 
sog μὲν ϑυγατέρα, Πριάμου δὲ ἀδελφὴν, ἔλαβεν αἰχμά- 
λωτον καὶ ἔδωκεν αὐτὴν γέρας, Τελαμῶνι, ὡς συσερατεύ- 



σαντι αὐτῷ, ἀφ᾽ ἧς ἔσχε Τεῦχρον ὁ Τελαμών. Ὥς οὖν 
ἀπὸ τῆς Τρωϊκῆς γυναικὸς τεχϑέντα παῖδα Τεῦχρον ἐχά-- 
λέσαν, προαναπέμψαντες τὸν τόνον καὶ ποιήσαντες κύριον. 

. Τεῦκροι. γὰρ οἵ Τρῶες ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος αὐτῶν͵ 
Τεύχρου “ 7 δὲ ἱστορία ἀχριβεστέρως εἴρηται maga T6 
ἄλλοις, καὶ ᾿Απολλωνίῳ τῷ γραμματικῷ ὃν τῷ δευτέρῳ 
τῶν γενῶν. 

. —. στορία ᾿Ηφακλέους. 

Ἡρακλῆς παρεγένετο εἰς Πύλον, χρήξων καϑαρσίων" 
οἱ δὲ Πύλιοι ἀποκλείσαντες" τὰς πύλας OUX εἰσεδέξαντο 

αὐτὸν, ἐφ᾽ ᾧ ὀργισϑεὶς ὃ ἥρως ἐπόρϑησε τὴν Πύλον" 
συνεμάχουν δὲ τῷ Νηλεῖ τρεῖς ϑεοὶ, Ποσειδῶν, ᾿ Ἥρα, 
᾿Αϊδωνεὺς, τῷ δὲ Ἡρακλεῖ δυο, 4495và καὶ ὃ Ζεύς. 

Ἑτέρα ἱστορία Ἡρακλέους. - 

Ἡρακλῆς προστάξαντος τοῦ Εἰρυσϑέως, ἀνεκάϑηρε 
τὴν "oyslov κοπρίαν" ἀπαιτοῦντι δὲ αὐτῷ 5 τὸν μισϑὸν 
οὐχ ἀπεδίδου, λέγων ἐξ ἐπιταγῆς αὐτὸν πεποιηκέναι. 

Φυλλὸς 6 δὲ ὁ τούτου παῖς κριτὴς γενόμενος κατέχρινε τὸν 

πατέρα" ὁ δὲ ἀγανακτήσας, ἐξέβαλεν αὐτὸν τῆς .χωρας.. 
Ἡραχλῆς δὲ ἐπιστρατευσάμενος. Ἦλιν ἐπόρϑησε, καὶ με-- 

ταπεμψάμεπος᾽ τὸν Φυλλὸν ἐκ Δουλιχίου, προρδίδωσιν 

αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ὀλιγανδρίας δὲ οὔσης, διὰ τὸ πολ-- 

λοὺς ἐν τῷ “πολέμῳ συνεφϑάρϑαι. 

5) Cod. αὐτόν. De fuctua- 6) Cod. 'h. l «bvàosc, postea 
tione codicum in terminatione | φυλλόν. 
hujus pronominis diximus: ad 
Theon. Progymn. p. 250. 
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Ἡρχὴ τοῦ ὃ στοιχείου. 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ a. 

Θάμυρις μαίνεται ** ἐπὶ τῶν συνετῶς βιούντων, 
δοκούντων δὲ τισι μαίνεσθαι" Θαάμύυρις γὰρ τις ἰδὼν μα- 
στιγούμενον οἰκέτην σταρὰ τοῦ " δεσπότου αὐτοῦ ἐν τῷ 

. ἑερῷ, καὶ μὴ τοῦ ἱεροῦ φροντίζοντος τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
δοὺς ἀπεδήμησεν, ὃν ὁρῶντες ἔλεγον" μαίνεται Θάμυρις. 

Θάνατον παρδάλεως ὑποκρίνεται" ἐπὶ τῶν 
βλαπτόντων ἢ διαφϑειρόντων τινὰς πανουργίαις. 

Θαλάττιον 3 ἐν χαράδραις ὕδωρ" ἐπὶ τῶν τοῖς 

μεγάλοις τὰ μικρὰ προφιλοτιμουμένων. 

Θάσος ἀγᾳϑῶν ** ἐπὶ τῶν εὐδαίμονα καὶ λαμπρὸν 

δεῖξαί τινα ἐπαγγελλομένων. 
Θᾶττον 5 ὑπὸ μάλης πέντ᾽ ἐλάφους κρύ- 

ψειας, ἢ ἕνα κίναιδον" ἐπὶ τῶν ἀναισχύνεων. 
Θαλάττιος 9 ὧν μήπως χερσαῖος yévy ἐπὶ 

τῶν καταλιμπανόντων τὰ οἰχεῖα ἐπιτηδεύματα καὶ τοῖς 
μὴ προσήκουσιν ἐπιχειρούντων. 

Θάρσει 7 λέγων τἀληϑὲς, οὐ σφαλλῃ ποτέ. Εὐρι- 
πίδου. 

Θανόντι ὃ κείνῳ συνθανεῖν ἔρως μ᾽ ἔχει, 
ἽἭξεις, ἐπείγου μηδὲν εἰς τὸ μόρσιμον. 

' P "- v ' . Θάρσει 9. pot", ἐπεὶ οὔτι ἄνευ ϑεοῦ δε ye βόυλη. 

1) Apost.'Cent. X. 10. Cfr. ὅλως, κατὰ τὴν παροιμίαν, ϑᾶτ- 
supra: "4uvpic μαίγεται. rov ἂν πέντε ἐλέφαντας ὑπὸ μά- 

2) Ápost Cent. X. 15. rem | λὴς xo. ἢ ἕ. x. 
pluribus exponit. 6) Apost. Cent. X. 21. 

5) Apost. Cent. X. 44. 7) Apost. Cent. X. 49. 
4) Apost. Cent. X. 49. 8) Stob. 'T. 422. 41. Ζοφο- 
5) Apost. Cent. X. 20. Lu-  κλέους. 

eian, adv. indoct. c. 33. καὶ 9) Od. p. 3723. 
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Tó 9 μετὰ τοῦ "a 

Θεαγένους χρήματα 10* βηὴ τῶν ἐπηρμένων s στω-- 

qU»' οὗτος γὰρ ὧν πένης ἔλεγεν ἑαυτὸν εἶναι πλούσιον. 
Θειότερον εὐφημία κακηγορίας. 
Θεὸς ᾽" δὲ τοῖς ἀργοῦσιν ov παρίσταται. 

Θετταλὴ γυνή ?** ἐπὶ τῶν φαρμακίδων. 
Θεὸς ἡ ἀναίδεια 133. ἐπὶ τῶν ἀναισχυντίᾳ ὠφε-- 

λουμένων. . 
Θεοῦ ** δὲ δῶρόν. ἔστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 
Θετταλικὰ πτερά 15* ἐπὶ τῶν παρὰ σχῆμα "5 

ἐσϑῆτας ἐνειμένων" αἵ yaQ Θετταλικαὶ ἐσθῆτες πτερωταὶ 
ἦσαν. 

Θεῶν "7 ἀγορα" ἐπὶ τῶν χρησίμων καὶ δικαίων. 
Θεοῦ ϑέλοντος κἂν énl διπὸς πλέοις "8. 

"Θεῷ μάχεσϑαι δεινὸν ἐστι καὶ τύυχῇ. 

40) Apost. Cent. X. 35. Ατὶ- 
stoph. ἂν. 821. ἄρ᾽ ἔστεν αὑτηγὶ 
ΜΝιφελρκοχκυγία, iva καὶ Θεαγέ- 
vov; τὰ πολλὰ χρήματα. 

11) Apost. Cent. X. 25. ad- 
dit: Σοφοκλέους ἡ γνώμη. Apogr. 
Dresd. παροῦσιν .pro ἄἀργοῦσιν. 

12) Apost. Cent. X. 24. Θετ-- 
ταλική. Frequens harum forma- 
rum confusio Jacobs ad Achill. 
Tat. L. 48. p. 485. Coray ad 
Heliod. IH. 2. p. 114. Ad rem 
cfr. Schol. ad Eurip. Phoen. 
1446. — ὅτι δὲ καὶ φαρμακίδες 
εἰσὶν, αἴ Θετταλαὶ, “Αριστοφάνης 
φησὶν ἐν νεφέλαις (717.) γυναῖκα 
φαρμαχέδ᾽ εἰ πριάμενος Θεττα- 
Àj». Lucian. Dial meretr. I. 
ovx οἶσϑα, ὡς φαρμακὶς 5 Xov- 
σάριον ἢ μήτηρ αὐτῆς, Θεσσαλάς 
τινας ᾧδὰς ἐπισταμένη. IV. γραῦν, 
οἷα, πολλαὶ Θετταλαὶ λέγονται 
ἐπάδουσαι. 

* 

45) Apost, Cent. X. 85. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν εἷς ἀναίδειαν sU- 
δοκεμούντων. Xen. Symp. VIII. 
55. ϑεὸν γὰρ ov τὴν ἀναίδεταν, 
ἀλλὰ τὴν. αἰδῶ νομίζουσιν (sc. 
οἵ “ακεδαιμόνιοι). Cfr. Borne- 
mánn. Clem. Protrept. p. 22. 
21. ὥσπερ ἀμέλει καὶ "Eniuevi- 
Ónc ὃ παλαιὸς ὕβρεως xat ἄναι- 

δείας ᾿4ϑήνησιν ἀναστήσας βω-- 
novis. 

14) Apost. Cent. X. 236. — 

45) Apost. Cent. X. 57. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν δὐπαρύφων καὶ xal— 
λωπιζομένων ἐσθῆτι, παρόσον as 
Θετταλικαὶ χλαμίδες πτερὰ ei- 
χον. 07 ' 

16) Apost. παραχρῆμα. 

17) Apost. Cent. X. 27. 

18) Macar. πλέεις. Gfr. infr&. 
Sub: κέρδους ἕχητι. 
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Θεοῦ δὲ πληγὴν ovy ὑπερπηδᾷ βροτός. 
Θεοῦ δ᾽ ὄνειδος τοὺς κακοὺς εὐδαιμονεῖν. 
Θεοὶ δέ τε. φέρτεροι ἀνδρῶν. | 
Θεὸς 19 μέγιστος τοῖς φρονοῦσιν οὗ γονεῖς. 
Θερμὴν 39 ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις. 
Θεὸς ?* μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς, ὅταν 
Κακῶσαι δῶμα παμπήδην. ϑέλῃ .: 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ η.- 

Θηρικλείου φίλος ** ἐπὶ τῶν μεϑυόντων, ἀπὸ 
τοῦ περιέχοντος τὸ περιεχόμενον" ó γὰρ Θηρικλῆς πρῶ- 
rog εὖρε τὸ ἔκπωμα, ὥς φησιν. Εὔβουλος" καϑαρώτερον 
δὲ τῶν κεράμων εἰργάσμην ἢ Θηρικλῆς τὰ ἐχπώματα, 

49) Stob. T. 79. 53. Ζικαιο-- | mortuis usurpari posse censeo, 
γένους. 0 ΕΝ quo vivi ἀμέρεοι, ἔφη μέριοι etc. 

20) Soph. Antig. 89. ἐπὶ yv-| vocantur, ^ omisso ἄγνϑρωποι. 
'χροῖσι de rebus horrorem in- | Eur. Phoen. 452. ἅ μερέων γέννα. 
cutienbibus interpretatur Her- | Cfr. Valck. ad v. 4515. 
mannus 'Cui interpretationi, | ' 31) Stob. T. 9. 7. pon no- 
praeter locum ex Aesch. Prom.| minat autorem. —Aeschylo tri- 
allatum favent Hesych. ψυχρὸν | buit Plato Rep. II. p. 430. E. 
xcxOv, ψυύξεως αἴτεον, et Eu: Οὐδ᾽ αὖ, ὡς «Αἰσχύλος 2έγει,, ἔα-- 

-stath.. p. . 1097. εἰώϑασι δὲ οὗ] τέον ἄκούειν τοὺς νέους Oi. ϑεὺς 
παλαιοὶ ψυχρὰ λέγειν τὰ ἀηδῆ,} μὲν etc. 1412? ἐάν τις ποιῇ, ἦν 
eJo?reo αὖ πάλιν ἐκ. τοῦ ἐναντίου | οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἔγεστε, τὰ 

ϑερμὰ τὰ προσηνῆ, et proverb. | τῆς Νιόβης πάϑη ἢ τὰ Πελοπι- 
infra secuturum, ἰαλέμου ψυ-"} δῶν, ἢ τὰ Τρωϊκὰ, ἢ τι ἄλλο 
χρούτερος. Eodem modo usur- | τῶν. τοιούτων etc., unde Wyt 
patur φρικτὸς et φρικώδης. Plut.| tenb. ad Plut. de aud. pott 
Coriol..48. ἔδοξε μὲν καὶ τῶν p. 17. B. versus ex Aeschjl 
Onuotó» πολλοῖς QoixrÓv εἶναι | Niobe sumtos esse credit. 

᾿ τὸ γιγνόμενον καὶ ὕπερήφανον. 1) Apost. Cent. X. 929. $;- 
Julian. Or. in Const. p. 31. C. | ρέκλειος. Ád. ϑηρικλεέου subint. 
φοικῶδες καὶ δεινὸν ϑέαμα.  Át-| ποτηρίου͵ Magna horum cali- 
tamen. malim derivare ab oí|cum apud veteres celebritas 
ψυχροὶ, quam ab τὰ wvxod.|Plut. Àpophth. p. 204. yvxrj- 
Uy zoo. νέκυς dicit Soph. Oed. oec. διάλιϑοι xol Θηρίέκλειοι. Àe- 
Col. 615." Alia exempla ex utra- | mil, Paul. c. 53. οἵ re τὰς .4»- 
que lingua contulit Valck. ad | τιγονίδας καὶ Ze levx(dag «ai θη- 
Phoen. 4448. ψυχροὶ vero ab- ρἐκλείους, καὶ ὅσα περὶ δεῖπνον 

solute positum eodem jure de! χρυσώματα τοῦ Περαΐως, in- 



— 3 — € 

Θηραμένης ἀνήρ ?' ἐπὶ τῶν πανούργων... . 
Θησεὺς Πειρίϑουν 3" συνυπακούεται τὸ φιλεῖν, 

Πλουτὰάρ χ 0 v. | 

Ozosvovot τοῖς μὲν κυσὶ τοὺς λαγωοὺς οἱ κὠνηγοὶ, 

ἐπὶ τῶν ἄγαν ἀλλήλους φιλούντων. - 
A 

τοῖς δὲ ἐπαίνοις τοὺς ἀνοήτους οἱ πολλοί. . 

^ Τὸ 9 μετὰ τοῦ v. - 

Θνητοὶ * γεγῶτες μὴ φρονεῖ 9^ ὑπὲρ ϑεούς. 
Θνητὸς πεφυκὼς ἐαπὶ σοι πειρῶ βλέπειν. Εὐρεπόδου. 
Θνητὸς * γὰρ ὧν καὶ ϑνητὰ πείσεσθαι δόκει. Τοῦ 

' αὐτοῦ. 

Θνητὸς 5 πεφυκὼς μὴ ὑλαβοῦ τεϑνηκέναι. Διφίλου. 
Θνητὸς ? πεφυκὼς τὰ ᾿πίσω πειρῶ βλέπειν. Ἰσιδϑώρου. 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ e 

Θρᾷκες 8 ὄργια οὐκ ἐπίστανται" ἐπὶ τῶν ἀ- 
γύμων. 

Θρᾷξ εὐγενὴς εἶ πρὸς ἅλ᾽ ἠγορασμένος. 
Θροὶξ ὕστριχος "5" ἐπὶ τῶν εὐστόχως βαλλόντων. 

᾿νύχων ** ἀχμαῖς ϑαῤῥοῦσι καὶ ἄρκτοι καὶ λύχοι καὶ 
πάρδοι καὶ λέοντες, τὴν δὲ ὕστριχα ἀχούω ταῦτα μὲν 

δεικνύμενοι. Philop. e. 9. ἣν 
ovr ἰδεῖν τὰ ἐργαστήρια μεστὰ 
κατακοπτο μένων κυλίσων καὶ ϑη- 
εἰπλείων. Alex. c. 67. φιάλαις 
καὶ δυτοῖς καὶ ϑηρικλϑοίοις — ἀλ-- 
λήλοις προέπινον. Clem. Paedag. 
Il. 5. p. 188. 10. Θηρέκλειοί ri- 
ψες κύλικες καὶ ᾿Δντιχονίδες cfr. 
Athen. Xl. c. 41. 299. — Pro 
ὃ γὰρ Θηρικλῆς Arsen. Ἔὐευ- 
xÀpe. - 

Àpost. Cent. X. 50. De 
eng vide supra p. 244. 

sub: εὐμεταβολώτερος κοϑούς- 
you. . 

5) Apost. Cent. X. 51. 
4) Stob. T. 92. 16. 

5) Stob. T. 108. 45. x«i ab- 
est ab Apogr. Dresd. 

6) Stob. T. 1418. 15. 
7) Stob. T. 39. 27. 
8) Apost. Cent. X. 32. Ma. 

car. ἐπὶ τῶν τοῖς ὅρκοις oUx 
ἐμμονόντων. 

9) Menand..p 357. ed. Mein. 
10) .Àpoet. Gent. X. 55. 
41) Aelian. H. ΑΔ. I. $1. 

57 

A 
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οὐκ ἔχειν, QU. μὴν ὅπλων ὑπὸ τῆς φύσεως ἀμυντηρίων 
. ἀπολελεῖφϑαι ἐρήμην" τοῖς γοῦν ἐπιοῦσικ ἐπὶ λύμῃ τὰς 

ἄνωϑεν τρίχας οἱονεὶ βέλη ἐχπέμπει καὶ εὐσεύχως x: 

βάλλει πολλάκις φρίξασα᾽" καὶ ἐκεῖναί γε πηδῶσιν, ὥσπερ 
ἐκ τινος ἀφειμέναι νευρᾶς: — 
Bola καὶ λυχιδεῖς, ϑρέψαι χύνας ὧς τυ φάγοντι. 
Θρὶξ ἀνὰ μέσον. 

j . Τὸ $ μετὰ τοῦ E 

G vidc. 5 ἔσχατον γηφώσκει" λέγεται διὰ τοὺς 

πρεσβυτέρους" ὅσον γὰρ γηράσκουσι, τὸν ϑυμὸν ἐόζωμε- 

γέστερον ἔχουσι. 
Θόφαζξε Κᾶρας * , οὐκ ἔτ᾽ ἀνθεστήρια διὰ 

πλῆϑορ. οἰκδεῶν, ὡς "ἐν τοῖς ἀνϑεστηρίοις εὐωχουμένων 

καὶ αὐτῶν. 
o vuósogás ἔστιν 3" ἐπὶ τῶν ὀξυμαϑῶν xol εὑ-- 

QUE. "Y* 35 ᾿ ᾿ 

Θυννέξ guy ^7 ni τοῦ κεντᾷνγ᾽. τριαίναις γὰρ τοὺς 

ϑύγννους 'κεντοῦσιν' Ld ov xol «Τουκιανὸς ϑυγνῶδες τὸ 

ἐγθύμῃμα , ἀγτὴ τρῦ ἀπότομον. «καὶ σκληρόν. - Φασὶ " δ᾽ 
ὅτι The. κῶν ὡρῶν. μεταβολῆς ἔχουσιν αἰσϑητῶς οἱ ϑύννοι, 
καὶ. ἔσᾳσι τροπὰς ἡλίου ὀξύτατα, καὶ δέονται τῶν τὰ οὐ- 

φάνια. εἰδέναν προσποιουμένων οὐδέν" ὅπη yop. αὐτοὺς 
| χειμῶνος ἀρχὴ. xovoAafn ἀτρεμοῦσιν ἀγαπητῶρ᾽ ὅτι δὲ 
τῷ ἑτέρῳ τῶν ὑφϑαλμῶν ὁρῶσι καὶ «ἰσχύλος ὁμολογεῖ 
λέγων" ὁ... 

Τὸ σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίκην. 
Παρίασὶ τὲ εἰς τὸν πόντον καὶ κατὰ τὴν δεξιὰν αὐὖ-- 

τῶν πλευρὰν. τὴν γῆν λαμβάνουσι. , καϑ᾽ ἣν καὶ βλέπου- 

12) Apogr. Dresd. εὐστοχῶς.Ϊ] 5) Apost. Cent. X. 57. 
..4) Apost. Genf. X. 55. à) Apost. Cent. X. 58. 
2) Apost. Gent. X. 56. KóG-| 5) Aelian. H. A. IX. c. ^, 

eos oc. LP IZ 0 
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σιν" ἐξιόντες τε αὖἦ κατὰ τὴν ἀντιπέραν γέουσι τῆς γῆς. 
ἐχόμενοι, τὴν φρουράν τοῦ σώματος κατὰ τὸν ὁρῶντα 
τῶν ὀφθαλμῶν λαμβάνοντες. 

Θύννοι τοὺς ναυαγήσαντας φιλανϑρώπως δεχόμενοι 
φίλους ποιοῦνται" τῶν “δὲ ξέχων τοὺς μὲν ἑκουσίως ἐλ-- 

ϑόντας σφόδρα τιμῶσι, τοὺς δὲ ἀκουσίως χολάξουσι». 
Θυμοῦ λόγος ἰατρός δ... 

: MesdiPee»rto ' 

Θυγάτηρ ἐπίγαμος, κἂν ὅλως μηδὲν λαλῇ, i 
Διὰ τοῦ σιωπᾷν πλεῖατα περὶ αὐτῆς λέγει." 

* $ 

AIOOOELIM.AT A. 

Θαλοῦ" ΄ 

Θαλῆς, Ἐξαμίον ? καὶ Κλεοβουλένης, ἹΜιλήσιος, ἔρω-- 
τηϑεὶς, σούσον ἀπέχει. τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληϑοῦς,. ὅφον, ἔφη, 

ὀφθαλμοὶ τῶν Oto». 

Ὁ αὐτὸς ? ἐρωτηϑεὶς, τί δύσκολον, ἔφη, τὸ ἑἕαυτὸν 
γνῶναι" πάλιν ἐρωτηθεὶς, τί εὔκολον, ἔφη, τὸ ὑποτίϑε-- | 
09e, ἄλλῳ. 

[ d 

6) Apost. Cent. X. 51. «μένων. -- Θετταλικὴ ἔνϑε- 

7) Stob. T. 77. 9. Macar.lo;;g' ini τῶν ἀδηφαγούντων. 
addit: Θάλασσα κχαὶ πῦρ καὶ 4) In.Laur. praemissa sunt: 

τρίτον κακὴ γυνή. — Θάλατ-  Πλουτάρχου ἐκ» τοῦ περὶ τῶν 
ταν σπείρειεν᾽ ἐπὶ τῶν μάτην | ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις : πε-- 
πογούντων. --- Θάσιος σεαὶς [οἱ ἀρχῶν. Inc. Θαλῆς, "Etapíov 

Αγλαοφῶντος" ἐπὶ τῶν ϑαΡ-- | καὶ «Κλεοβουλ. Mais, εἷς 
δούγτων ἐν οἷς λέγουσιν ἢ πράτ'- τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀρχὴν τῶν ὄν- 
τουσιν" ὅ γὰρ “4γλαοφῶντος παῖς | τῶν ἀπεφήνατο τὸ ὕδωρ εἶναι — 

Θάσιος τὸ γένος ἄριστος ἣν γρα- finit: εἶναι δὲ καὶ αὐτὸ τὸ xe-— 
φεύς. — Θαλάττης χύες᾽ ἐπὶ ] νὸν ἄπειρον. 
τῶν ἀμέτρων καὶ ἀνεφίχτων. “-- 2) Stob. T. 42. 14. 
θετταλὸν σόφισμα ἐπὶ 5) Diog. Laert. I. ὍΝ 56. 
τῶν r4 σοφιζομένων ἢ τοχνιζο- | Laurent. non habet. 

37 * 
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Ὁ αὐτὸς * ἐρωτηϑεὶς, ví κοινότατον, ἀπεκρίνατο, 
δλπίς" καὶ γὰρ οἷς ἄλλο. μηδὲν, αὕτη πάρεστιν 5.. 

τς Ὁ αὐτὸς 9 τῇ μητρὶ Κλεοβουλίνῃ γυναῖκα λαβεῖν 
δεομένῃ, οὕπω καιρὸς, ἔλεγεν" εἶτα. “προβὰς, οὐκέτι 
καιρός. — 

..* Ὁ αὐτὸς ἐδόξαξεν, ὡς 7) πρόνοια μέχρι τῶν ἐσχά- 
τῶν διήκει, καὶ οὐδὲν αὐτὴν λανϑάνει, οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε Τγῶϑι σαυτόν 7 

Ὃ μέλλεις ποιεῖν, u μὴ. λέγε" ἀποτυχὼν γὰρ γελασϑήσῃ, 
Τοῖς ἐπιτηδείοις χρῶ. , 

Ὥσα νουϑετεῖς τὸν πλησίον, αὐτὸς ποίει. 

᾿Ἵπραγοῦντα μὴ ὀνείδιζε" ἐπὶ γὰρ τούτοις νέμεσις 

ϑεῶν κάϑηται. 

dyana τὸν πλησίον μικρὰ ἐλαττούμενος. 
Τὸν φίλον κακῶς μὴ λέγε. 
“εινὸν συνιδεῖν τὸ μέλλον. 

Σκόπει τὸ γενόμενον. Πιστὸν γῆ. ᾿Απιστόν ϑάλασσα, 

ἄπληστον κέρδος. Κτῆσαι ἴδια. Θεραπείαν ζήτει. 
E τὴν παιδείαν, σωφροσύνην, φρόνησιν, ἀλήϑειαν, 
πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἑταιρείαν, τέχνην. 

Θεανοῦς. 

, Θεανὼ" ἐρωτηϑεῖσα , ποσταία γυνὴ cm ἀνδρὸς κα-- 
ϑαρεύει ὃ, ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου, εἶπε, παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ 
ἀλλοτρίου οὐδέποτε. 

τς Ἢ αὐτὴ 5 ἐρωτηϑεῖσα, τί πρέπον εἴη γυναικὶ, τὸ τῷ 
ἰδίῳ, ἔφη, ̓ἀρέσκειν ἀνδρί. 

» . . 

à) Stob. T. 140. 24. " 8) Stob. T. 74. 55.. Clem. 
5) Impr. πρόσεστιν. . — |Strom. Iv. 19. p. 619. 4. no- 
'6) Stob. T. 68. 29. verbis oraía γυνὴ mo ἀνδρὸς εἰς τὸ 

paullo immutatis Diog. Laért. I..| Θεσμυφόρεον κάτεισιν, ubi Potter 
segm. 26. Plut. Sympos. III. 8. | recenset. eos, qui sententiam 

7) Laur. Θαλῆς; εἶπε, καιρὸν | hanc laudant. Adde Nicol. Soph. 
γνῶϑι. Impr. Θαλῆς "Eicutov καὶ | p. 274. 
K2soflovàivyc, Mhilysio;, dde 
ἔφη. x. τ. 2. 9) Stob. T. 74. 55. 
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Ἢ αὐτὴ 
ἱμάτιαν, εἰπόντος δέ τινος, καλὸς ὁ πῆχυς, ἀλλ᾽ οὐ δη-- 

μύσιος, ἔφη " | 
* 'H αὐτὴ  ἐρωτηϑεῖσα, πῶς ὄνδοξος ἔσται, dp 

στὸν ἐποιχομένη καὶ £ ἐμὸν" λέχος ἀντιόωσα. 

Θεμισκοκλέους.- 

Θημιστοχλέῆς 12 ἐφρ μειράκιον ὧν 13 ἐγ πότοις ἔχυ-- 

λινδεῖτο “καὶ γυναιξίν" ἐπεὶ δὲ χιδειάδης. σερατηγῶν ἐνί-- 
κησὲν ἐν ἸΠαραϑῶνι τοὺς βαρβαροὺς, αὐκέτι ἦν ἐντυχεῖν 
ἀταχτοῦντε Θεμιστοκλεῖ" πρὸς δὲ τοὺς ϑαυμάζοντας τὴν 
μεταβολὴν ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἐξ μὲ καϑεύδειν οὐδὲ ὀφϑθωμεῖν 

'9 πῳρέφηνε τὴν χεῖρα, περιβαλλομένη τὸ 

τὸ τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον. 
Ὁ αὐτὸς ^4 χωρίον πωλῶν ᾿ἐκάλευσε κηρύττειν, ὅτι 

καὶ γείτονα χρησεὺν 15 ἔχει. 
Ὁ αὐτὸς "5 τῶν "7 τὴν ϑυγατέρο μνωμένων αὐτοῦ ζὸν 

ἐπιεικῆ τοῦ «πλουσίου προτιμήσας, ἄνδρα, ἐφῆ, ζητεῖν 
χρημάτων δεόμενον μᾶλλον, 7 7 χρήματα ἀνδρός. 

3 Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πότερον "gilles ἐβούλετ᾽ ἂν 

ἢ Ὅμηρος εἶναι, σὺ δ᾽ αὐτὸς, ἔφη, πότερον ἤϑελες ὃ 
γιχῶν ἐν Ὀλυμπιᾶσιν ἢ ὃ κηρύσσων τοὺς νικῶντας εἶναι. 

PE 

10) Laur. non habet. Lacae- 
nae tribuere videtur Clem. Al. 
Paedag. II. 10. p. 259., ubi cum 
de Lacaenis dixisset, addit: xa/ 
τοι δυνατὸν ἀποφϑέγξ ασϑοι μάλα 
χοσμέως τὴν ἀστείαν ἐκείνην φω-- 
γὴν πρὸς εἰπόντα, καλὸς ὃ πῆ- 

χυς᾽ ἀλλ᾽ οὗ δήμόάιος" καὶ avij- 
μαι καλαέ᾽ ἀλλὰ μόνου, φάναι, 
τοῦ ἀνδρὸς ToU ipo) καὶ πρός-- 
ωπον εὐπρεπὲς, ἀλλὰ μόγου τοῦ 

. ytyauyxoros, ubi Potter. 

11) ἔφη Mosc. om. 

12) Plut. "Them. c. $. 

. 13) Mosc. ὄν. Laur. et impr. 
Wy. 

.45) Stob. T. 57. 50. Plut. 
Them. c. 48. 

45) Res rara: Alciphr. I. 15. 
δυσμενὴς χαὶ βάσκανος ὃ τῶν γει-- 

τόνων ὀφθαλμὸς, φησὶν ἢ παροι-- 
μία. Hesiod. ἔργ. 546. οὐδ᾽ ἂν 
βοῦς ἀπόλοιτ᾽, εἰ μὴ γείτων κα-- 
κὸς δἴη, saepe laudatur a vete- 
ribus, vide Wyttenb. ad Plut. 
de aud. poét. p. 54. B. Adde 
Julian. ep. 55. p- 409. B. οὐδ᾽ 
ἂν βοῦς ἀπόλοιτο, εἰ μὴ διὰ xa- 
πίαν γειεῤγων. 

16) Stob. T. 85. 41. 
c. 18. 

17) τῶν Mosc. om. Laur: ha- 
bet. 

Plut. 

-— 
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*.0 αὐτὸς Ἐέρξου καταβαίνοντος ἐπὶ i τὴν λλαδὰ 

τῷ μεράλῳ στόλῳ φοβηϑεὶς. Ἐπικύδην. τὸν δημαγωγὸν αἷ--- 
σχροκερδῆ καὶ δειλὸν ὄντα, μὴ στρατηγὸς γενόμενος ἀπολέσῃ, 
τὴν πόλιν, ἔπεισεν ἀργυρίῳ τῆς στρατηγίας αστοστῆναι. 

* Ὁ αὐτὸς ᾿Αδειμάντου "5 ναυμαχεῖν μὴ τολμῶντος, 
εἰπόντος πρὸς τὸν Θεμιστοκλέα τοὺς Ἕλληνας παρακα- 
λοῦντα καὶ προτρέποντα, ὦ Θημεστύκλεις, τοὺς ἐν τοῖς 
ἀγῶσι προεξισταμένους μαστιγοῦσιν ἀεὶ, vol, εἶπεν, ὦ 
"delevit , τοὺς͵ δὲ λειπομένους οὐ στεφανρῦσιν. ι 

“ Ὁ αὐτὸς πρὸς Σιμωνίδην ἐξαιτουμενόν τινὰ lav 

oU δικαίαν, ἔφη, μήτ᾽ ἐκεῖνον γενέσϑαι ποιητὴν  dyado, 
ἄδονζα παρὰ μέλος, ph αὐτὸν ἄρχοντα χρηστὸν, δικχά-- 

ζοντα παρὰ τὸν νόμον. 
* Ὁ αὐτὸς, ἐπειδὴ ἐξέπεσε τῶν ᾿Αϑηναίων τὸ πρῶ- 

τον, εἶτα καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀναβὰς πρὸς βασιλέα, καὶ 

πθλλῶν δωρεῶν ἀξιωθεὶς, καὶ ταχὺ “πλούσιος γενόμενος, 
πρὸς, τοὺς παῖδας εἶπεν , ὦ παῖδες 15, ἀπολοίμεϑ᾽ ἂν, 

εἰ μὴ ἀπολώλειμεν.. a 

Θεοκρίτου, 

Θεύχριτος " , 9 Χῖος, ἐρωτηϑεὶς, ποῖα τῶν ϑηρίων 

εἰσὶ 5 χαλεπώτατα, εἶπεν, ἐν μὲν τοῖς ὄρεσιν ἄρχτοι χαὶ 
“λέοντες, ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τελῶναι 3 καὶ συκοφανται. 

constat. Suid. τολώνῳς, ὃ τῶν 

τελῶν ἑταστής ^ διεβέβλητο δὲ 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸ τοῦ 
τελώνου ὄνομα, καὶ τοῦ Κλέονος 

ὄντος τελώνου καὶ ὕπὲῤ τὸ τέλο; 

18) Plut. ας 11. Εὐρυβιάδου. 
19) Plut. c. 29. 
4) Steb,. T. 51. 54. Simile 

Diogenis apophthegma vide su- 
pra p. 197. Cfr. Plut. de dis- 
crim. adul. p. 61. C. ὅϑεν οὐδὲ 
ó Βίας ἀπεκρίνατο καλῶς τῷ πυ-- 

ϑομένω, τί τῶν ζώων χαλεπώτα-- 
γΣόν ἔστιν, ἀποκρινόμενος, ὅτι 

. τῶν μὲν ἀγρίων ὃ τύραννος, τῶν 
δὲ ἡμέρων ó xolo&. 

2) Impr. ἐστί. 
| 5) Τελῶναε. 
et exosi fuerint ex N. T. 

quam contemti 
88 {}8 

τελωνοῦντος, ὡς φησιν. “Αριστο- 

qdvye, Inde Pollux IX. segm. 

55. publicanum melioris nol2e 

κρείττονα τοῦ βίου vocat. JU 

|lian. Or. VII. LP 958. À. δΔιο- 

|| γένης πρὸς τὸν προτρεπόμενον 

μυηϑῆναι (ita ex emendat. Wy- 
tenb. pro vulg. τρεπόμενον E» is- 

μυηϑῆναι) γελοῖον, εἶπϑν, εἰ τοῦ; 
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Ὁ αὐτὸς. “πρός ty : διαλεχεικὸν συντεταμένως. αὐ-- 

τῷ καὶ ἐρισεικῷρ, ἀποκρινόμενθν. ἔφη". ΠΤ  . 
Ὡς ἔρις ἔκ ve ϑεῶν ἔχ τ᾽ ἀνθρώπων ἀπόλρνθονν 

[^ aoc uvósis πδιγεοῦ. ἀκρύασιν͵ σοιδυμέναυ, ἔρω-- | 

τώμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ ποῖα ἐστι. τὰ καλῶς εἰρημένα «ἔφη, 
ἃ παρέλιπες. . . - 02s z 

δεῤκεφιτὸς, 
' ' J 

Πραξαγόρου, x καὶ ̓Φιλισείγης, ἐφωτῃϑεὶς.. end, οὗ qus 
γράφει, ὅτι, εἶπεν, ὡς μὲν βούλομαι, οὐ ὦ δύναμι ὡς͵ 

dà δύναμαι, οὐ βούλομαι... ln Δ ΟΝ ταὶ 
t E " 

ORT 

Θεοδώρου, Κυϑηφαϊὸν: $5 
᾿ a, "yet 

Θεύδωρυς, Ó Κυϑηραῖος: ; «οὐδεμίαν ἱ ἱκαγὴν. πρόφασιν 

ἔφασκεν εἶναι τῷ σοφῷ πρὸς τὴν τοῦ βίου xev augus «καὶ 
τὸ τὲ ἀχόλουϑον οὕτως ἑώρα" τὸ γὰρ καταφροναξαξᾳ, κῶν 
ἀγνϑρωπείων συμπτωμάτων ἀπωστὸν ὑπ᾽ αὐτῶν 8x τοῦ 
βίου γίνεσϑαι, πες. οὐχ ὑπεναννυίον τῷ μόνον μὲν τὸ κα- 
λὸν ἀγαϑὸν, μόνον δὲ αἰσχρὸν τὸ “κακὸν δἰρηχότι;" ολ 

Θεοφράστου. 
, 

Θεόφραστος, Ππελάνϑου, Ἐρέσσιος, φοιτητὴς: ᾿χριστο-: 
τέλους, οὐδὲν λυσιτελέστερον 9 égn φιλοδοξίας. 

Ὁ αὐτὸς , ἕν συμποσίῳ γεανίσκον viva. βλέπων. 7— . 
συχίαν € ἔχοντα, εἶπεν, εἰ μὲν ἀπαίδευτος ἐ ὧν σιωπᾷς, πε-- 
παιδευμένος ὑπάρχεις, εἰ δὲ πεπαιδευμένος. ὑπάρχεις, 

ἀπαιδεύτως gionis. 

μὲν τελώνας oies ταύτης ἕγεχα giore Diogenis Laért. V. segm. 

τῆς τελετῆς κοιγώσειν τοῖς ϑεοῖς [ 40. loco, quem Arsen. sub- 
τῶν ἐν “Διδον καλῶν, ᾿4γησίλαον jungit —.—— Qu^ 
καὶ "EnauivuiyÓav iv τῷ βορβό- ι | 
e» χεῖσϑαι. Cfr. supra p. 205. 7) Diog. Laért. V. segm. 40. 
Δ) Stob. T. $5. 19. πρὸς δὲ τὸν ἐν τῷ συμποσίῳ διω-- , 
5).Stob. T. 419. 16. Laur. | πῶντα τὸ ὅλον. ἔφη, εἰ μὲν ἀ- 

et impr. hoc nomen om. μαϑὴς ei, φρονίμως σεοιεῖς εἶ δὲ 
6) Sumtum videtur ex lon- | πεπαέδενσαι, ὠφρόνως.. 
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Ὁ, αὐτὸς 8 εἶπε τοὺς μοχϑηροὺς τῶν ἀνϑρώπων οὐχ 
οὕτως ἥδεσϑαι ἐπὶ τοῖς ἰδέοις ἀγαϑοῖς, ὡς ἐπὶ τοῖς ἀλ- — 

λοτρίοις κακοῖς. 
Ὁ Ὁ. αὐτὸς ἔφη, ἐχ διαβολῆς xe φϑόνου epevdog 

ἐσχύσαν. ἐπεμαράνϑη. 
Ὁ αὐτὸς 9 ἐπὶ τῆς τελευτῆς ἐρωτηϑεὶς ὁ ὑπὸ τῶν uu 

ϑητῶν, εἰ τι ἐπισκήπτει, ἐπισκήπτειν μὲν, εἶπεν, ὁ ἔχω 
οὐδὲν, πλὴν ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὃ βίος διὰ τὴν δύξαν 
καταλαζονεύεται" ἡμεῖς γὰρ ὅπότε ἡρχόμεϑα ζῆν, ΠΣ 
ἀποϑνήσχομεν" οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοῦο- 
ξίας 10. ἀλλ᾽ εὐτυχεῖτα καὶ 7 ἤτοι τῶν λόγων ἄφετε, πολὺς 
γὰρ ὁ πόνος, ἢ καλῶς αὐτῶν πρόστητε, μεγάλη γὰρ ἡ 
δόξα" τὸ δὲ κενὸν τοῦ βίου πλεῖον τοῦ συμφέροντος" ἀλλ᾽ 
- AC ?, p 3 “ὦ . ' , € » 

ἐμοὶ μὲν οὐκέτι ἐχποιεῖ βουλευεσϑαι, τί πρακτέον, ὑμεῖς 
δὲ ἐπισχέψασϑε, vl ποιητέον" ταῦτα, φασιν, εἰπὼν a- 
πέπνευσεν. 

Θεοδώρου Κυρηναΐϊκοῦ. 

«Θεόδωρος *, ὁ Κυρηναϊκὸς, “υσιμάχου τοῦ βασιλέως 
ἀπειλήσαντος αὐτὸν ἀναιρήσειν, ἐλελήϑεις ue ?, εἶπεν, 
οὐ βασιλέως ἀλλὰ κωνείου δύναμιν ἔχων. 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν, εὔλογον εἶναι τὸν σπουδαῖον μὴ &- 
ἀγαγεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὑτὸν, ov γὰῤ ἀποβαλεῖν τὴν 
φρόνησιν ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων ὠφελείας" εἶναί τε πα- 
τρῖδα τὸν κόσμον" κλέψειν. τε xal μοιχεύσειν καὶ ἱεροσυ.- 
λήσειν μηδὲν τούτων φύσει αἰσχρὸν εἶναι τῆς ἐπ᾽ αὐτῆς 
δόξης αἱρουμένους" ἢ σύγκειται ἕνεκα τῆς τῶ» ἀφρόνων 
συνοχῆς" φανερῶς τε τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφορά- 
σεως χρήσεσϑαι τὸν σοφὸν, διὸ καὶ τοιούτους λόγους 

ἤρώτα. 

8) Stob. T..38. 50. 4) Stob. T. 3. 55. . 
9) Diog. segm. A6. 2) ue omittunt Codd. et 
10) Codd. et impr. φιλοσο.- impr. Laur. ἐλελήϑης. 

φίας et mox εἴ τὸ pro ἤτοι. 
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wdomys γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη, παρόσον 
γραμματική ἐστι; ναί" οὐκοῦν καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ἂν 
εἴη, παρόσον καλή ἔστι; καὶ παῖς καὶ veaviaxog χρήσιμος 
ἂν εἴη, παρόσον καλός ἔστι; γαΐ’ καὶ παῖς ἄρα καὶ νε-- 
ανίσχος καλὸς πρὸς τοῦτ᾽ ἂν εἴη χρήσιμος, παρόσον κα- 
λός ἐστιν; ἔστε δὲ χρήσιμος πρὸς τὸ πλησιάζειν, ὧν δι-- 
δυμένων ἐπῆγεν, οὐκοῦν, εἴ τις πλησιασμῷ χρῷτο, παρ-- 
ὅσον χρήσιμός ἐστιν, οὐ διαμαρτήσεται" τοιαῦτα ἄττα 
ὑιερωτῶν ἔσχυε τῷ λόγῳ.. 

O αὐτὸς δοκεῖ κληϑῆναι ϑεὸς, Σείλπωνος αὐτὸν 
ἐρωτήσαντος ὀὕτω, ἀρᾷ γε, Θεύδωρε, ϑεὸς εἶναι φὴς, 
τοῦτο καὶ εἶ" ἐπινεύσαντος δὲ, φὴς δ᾽ εἶναι ϑεὺς, τοῦτο 
δ᾽ ὑμολογήσαντὸς, ϑεὸς εἶ ἄρα, ἔφη. 4Δεξαμένου δὲ 
ἀσμένως; γελάσας φησὶν, ἀλλ᾽, ὦ μοχϑηρὲ, τῷ λέγῳ 
τούτῳ καὶ κολοιὸς ἂν ὁμολογήσειας εἶναι χαὶ ἄλλα 
μυρία. 

Ὁ αὐτὸς, προσκαϑίσας ποτὲ Εὐκλείδῃ 3 τῷ iego— 
gavrp, λέγε μοι," ἔφη, Εὐκλείδη, τίνες εἰσὶν οἱ ἀσεβοῦντες 
περὶ τὰ μυστήρια" εἰπόντος δ᾽ ἐκείνου, οἱ τοῖς ἀμυή-- 
τοις αὐτὰ ἐχφέροντες, ἀσεβὴς ἄρα εἶ καὶ σὺ, ἔφη, τοῖς 
ἀμυήτοις διηγούμενος * καὶ μέντοι παρ᾽ ιὀλίγον ἐκινδύ-- ὁ 
γευσὲν εἷς ἄρειον ἀχϑῆναι πάγον, εἰ μὴ 4ημήτριος αὖ-- 
τὸν 0 Φαληρεὺς ἐρύσατο. 

Ὁ αὐτὸς διατρίβων παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ “ἄγου, 
ἀπεστάλη τόθ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς «“Τυσίμαχον πρεσβευτής" 
ὅτε xol παῤῥησιαζομένῳ φησὶν ὃ “υσίμαχος, λέγε μοι, 
Θεόδωρε, οὐ σὺ ὃ ἐχπεσὼν .4ϑήνηϑεν᾽ xol ὃς, ὀρϑῶς 
&xjxocg, ἡ γὰρ τῶν ᾿Αϑηναίων πόλις, οὐ δυναμένη ue 
φέρειν, ὥσπερ ἡ Σεμέλη τὸν Διῤνυσον ἐξέβαλεν ^. 

'O αὐτὸς εἰπόντος τοῦ “Τυσιμάχου, βλέπε, ὕπως μὴ 
παρέσῃ πρὸς ἡμᾶς M ovx ἂν, ἔφη, ἂν μὴ Πεολεμαῖος 

ἀποστείλῃ; 

5) Laur. et impr. Ejeuxie(dg. 4) Laur. ζξέβαλε. Mosc. ἐξέ- 
βαλλεν. , 

o8 
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Ὃ αὐτὸς 1Mé9gov τοῦ διοικητοῦ «“Τυσιμάχου παρε-- 
t ^ 2 , » * ? b! 2 “ἦ 2 

στῶτος χαὶ είποντος, ξοικας συ μόνος ϑεους ἀγνοεῖν, αλ-- 

λὰ καὶ βασιλέας, πῶς εἶπεν, ἀγνοῶ, ὑποῦ γε καὶ σὲ 9e- 
oig ἐχϑρὸν εἶναι νομίζω. 

Ὃ αὐτὸς " οὐδεμίαν ἱκανὴν πρόφασιν ἔφασκεν εἶναι 
τῷ σοφῷ πρὸς τὴν τοῦ βίου κατάλυσιν, καὶ τὸ ve ἀχύ-- 
λουϑὺν οὕτως ἐρωτᾷ" τὸ γὰρ καταφρονοῦντα τῶν ἀνϑρω-- 
πένων συμπτωμάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐκ τοῦ βίου γίνεσϑαι. 

Θρασυβούλου “5. 

Θρασύβουλος ὃ Θυριεὺς ὀνομαζόμενος, ὧν "dios, 

ὑπὸ δὲ τῶν τριάκοντα πεφυγαδευμένος, συνεργούντων 

αὐτῷ. λάϑρα τῶν Θηβαίων κατέλαβε τὸ χωρίον τῆς “4:τ- 
τικῆς, ὀνομαζόμενον Φυλήν" ἦν δὲ τὸ φρουριδν ὀχυρὸν 
σφόδρα, καὶ τῶν ᾿41ϑηνῶν ἀπέχον σταδίους ξκατόν᾽ ὥστε 
πολλὰς αὐτοῖς ἀφορμὰς παρέχεσϑαν πρὸς ἔφοδον τῶν 
τυράννων, ὧν τῆς καταλύσεως αἴτιος ἐγένετο. 

L] - 

, ἘΘ δ αρέδου. 

Θεαρίδας, ξίφος ἀκονῶν ἠρωτήϑη, si ὀξὺ ἐστι, καὶ 
εἶπεν, ὀξύτερον διαβολῆς. 

Περὶ ϑυσιεῶν 5. 

Εὐβουλος ὃ κωμικὸς περὶ ϑυσιῶν ὠὡδέπως 

| γράφει. 

“Δὐτοῖς δὲ τοῖς ϑεοῖσι ὃ τὴν κέρκον μόνην 
Καὶ μηρὸν, ὥσπερ παιδερασταῖς, ϑύετε. 

Καὶ παραγαγὼν τὸν Διόνυσον ἐν Σεμέλῃ διαστελλό- 
ον μδνον πεποίηκε. 

« 

5) In solo Laur. exstat. baeus. Sumta sunt ex Clem. 
6) Laur. et impr. hoc no-|Strom. VII. 6. p. 847. 6. 

" men om. 8) Apogr. Dresd. αὐτοῖσι δὲ 
7) Omisit hunc titulum Sto- τοῖς ϑευῖς. 
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 Hoórov μέν, ὅταν ἐμοὶ τι ϑύωσί. τινες αἷμα, 
Κύστιν, μὴ καρδίαν, μηδὲ ἐπιπόλαιον. 
Ἐγὼ ydQ οὐκ ἐσϑίω κοιλίαν οὐδὲ μηρίαν.. - 

Καὶ που καὶ Ἡσίοδος ? .χατὰ τινὰ μερισμὸν κρεῶν 
ἀπατηϑέντα φησὶ πρὸς τοῦ Προμηϑέως τὸν Δία λαβεῖν 

Ὄστεα λευκὰ βοὸς. δολέῃ énl τέχνῃ, 
Κεκαλυμμένα ἀργέτε 5 δημῷ. — — 

Ex τοῦδ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
Καίουσ' ὀστέα λευκὰ,. ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν. 

᾿Απολλωνέου τοῦ Τυανέως ἐκ τοῦ περὶ 
ϑυσιῶν. | | 

Οὕτω τοίνυν μάλιστα ἄν τις, οἶμαι, τὴν προσήκου-- 
σαν ἐπιμέλειαν ποιοῖτο τοῦ. ϑείου, τυγχᾶνοι τε αὐτόϑεν 
ἵλεώ τὲ καὶ εὐμενοῦς αὐτοῦ παρ᾽ ὁντιναοῦν μᾶλλον ἀν-- 
ϑρώπων, εἶ ϑεῷ μὲν, ὃν δὴ πρῶτον ἔφαμεν, ἕνέ ve ὄντι. 
χαὶ κεχωρισμένῳ πάντων, ue9^ ὃν γνωρίξεσϑαι τοὺς. λοι-- — 
ποὺς ἀναγκαῖον, μὴ ϑύοι τι τὴν ἀρχὴν μήτε ἀνάπτοι 

πῦρ, μήτε καϑόλου τί τῶν αἰσϑητῶν ἐπονομάξοι". δεῖται 
γὰρ οὐδενὸς οὐδὲ παρὰ τῶν κρειττόνων, ἥπερ ἡμεῖς, οὐδ᾽ 
ἔστιν, ὃ τὴν ἀρχὴν ἀνίησι γῇ φυτὸν ̓  ἢ τρέφει, ζῶον ἢ 
ἀὴρ, ᾧ μῆ πρόσεστί γέ vt μίασμα" μόνῳ δὲ χρῷτο πρὸς 
αὐτὸν αἰεὶ τῷ χρείττονι λόγῳ᾽ λέγω δὲ τῷ μὴ διὰ στύ-- 
ματος ἰόντι καὶ “παρὰ τοῦ χαλλίστου τῶν ὄντων διὰ τοῦ 

καλλίστου τῶν ἐν ἡμῖν αἰτοίη τὰ ἀγαϑά" νοῦς δέ ἐστιν 
ὀργάνου μὴ δεόμενος" οὐκοῦν κατὰ ταῦτα τῷ μεγάλῳ καὶ 
ἐπὶ πάντων ϑεῷ ϑυτέον. 

Δεῖ τοίνυν ϑυσίας προσφέρειν τῷ ϑεῷ μὴ πολυτελεῖς. 

9) Vide Hesiod. Theogon. v.| 10) Apogr. Dresd. doyéra. 
544. 555. 556. et 557. Matth. 

/ 
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m * * e «8 " 05 , οὐκ ἔχειν, QU. μὴν ὅπλων ὑπὸ τῆς φύσεωρ ἀμυντηρίων 
ὶ ἀπολελεῖφϑαι ἐρήμην" τοῖς γοῦν ἐπιοῦσικ ἐπὶ λύμῃ τὰς 

- 

λέγων" 

ἄνωϑεν τρίχας οἱονεὶ βέλῃ ἐχπέμπεν καὶ εὐστύχως ba 

βάλλει. πολλάκις φρίξασα᾽" καὶ ἐκεῖναί ye πηδῶσιν, ὥσπερ 
5 τινος ἀφειμέναι νευρᾶς: 
Bobo καὶ λυκιδεῖδ, ϑρέψαι κύνας ὥς TU φαγοντι. 
Θρὶξ ἀνὰ μέσον. 

, . «4. 

j J T0. 8 μετὰ v0 v. | 

Θυμὸς." ἔσχατον γηράσκει" λέγεται διὰ τοὺς 
πρεσβυτέρους" ὅσον γὰρ γηράσκουσι, τὸν ϑυμὸν ἐόδωμε- 

γέστερον ἔχουσι. 

Θόφαξε Κᾶρας * , οὐκ ἔτ᾽ ἀνϑεστήρια' διὰ 

πλῆϑοο. ̓ οἰκδεῶν, ὡς.“ἐν τοῖς ἀνϑεστηρίοις ξὐωχουμένων 

καὶ αὐτῶν. ᾿ 

Θυμόσοφὸός σειν 3. Em τῶν , ὀξυμαϑῶν xal εὑ-- 
φυΐν,,, " 3 . 1 . 4 

, 

Θυννὲξ εἰν 4" ἀντὶ τοῦ κεντᾷν᾽. τριαίναις γὰρ τοὺς 
ϑύννους κεντοῦσιν" Li οὗ .xal “Τουκιανὸς ϑυννῶδες τὸ 

ἐνθύμημα , ἀγτὶ τοῦ ἀπότομον. «καὶ σκληρόν. . Φασὶ 5 δ᾽ 
Or τῆς, τῶν ὡρῶν μεταβολῆς ἔχουσιν αἰσϑητῶς οἱ ϑύννοι, 

καὶ ἴσᾳσι τροπὰς ἡλίου ὀξύτατα, καὶ δέονται. τῶν τὰ οὐ-- 
ράνια. εἰδέναι προσποιουμένων οὐδέν’ ὕπη γὰρ αὐτοὺς 
χειμῶνος ἀρχὴ. καταλάβῃ ἀτρεμοῦσιν ἀγαπητῶρ᾽ ὅτι δὲ 
τῷ ἑτέρῳ τῶν ὀφϑαλμῶν ὁρῶσι καὶ 4loyvAog ὁμολογεῖ 

Τὸ σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίκην. 
Παρίασί ve εἷς. τὸν πόντον καὶ κατὰ τὴν δεξιὰν αὖ- 

τῶν πλευφᾶν. τὴν γῆν. λαμβάνουσι, καϑ᾽ ἣν καὶ βλέπου- 
^ 

12) Apogr. Dresd. .eseroyó;.| 5) Apost. Cent. X. 57. 
..4) Apost. Gent. X. 55. à) Apost. Cent. X. 58. 
2) Àpost. Gent. X. 56. KG-| 5) Aelian. H. A. IX. c. ^, 

θές. ἐν. ὖ, un t ΞΟ ZO . 

4 
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σιν" ἐξιόντες τε αὖ κατὰ τὴν ἀντιπέραν λέουσι τῆς γῆς 
ἐχόμενοι, τὴν φρουράν τοῦ σώματος κατὰ τὸν ὁρῶντα 
τῶν ὀφθαλμῶν λαμβάνοντες. 

Θύννοι τοὺς ναυὰγήσαντας φιλανθρώπως δεχόμενοι 
φίλους ποιοῦνται" τῶν “δὲ ξέχων τοὺς μὲν Éxovolug ἐλ-- 

ϑύντας σφόδρα τιμῶσι, τοὺς δὲ ἀκουσίως χολάξουσι». 

Θυμοῦ λόγος ἰατρύς “ . 

| Μενάνδρου", , 

Θυγάτηρ ἐπίγαμος, x&v ὕλως μηδὲν λαλῇ, 
“ιὰ τοῦ σιωπᾷν πλεῖστα περὶ αὐτῆς λέγει." 

* 

4AIIOOOEDHM .4T A. 

o αλοῦ" | ' 

Θαλῆς, Ἐξαμίου 3 καὶ Κλεοβουλίνης, Μιλήσιος, ἔρω-- 
τηϑεὶς, πόσον ἀπέχει. τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληϑοῦς,,. ὅφον, ἔφη, 

ὀφϑαλμοὶ τῶν ὥὦτων. 

Ὁ αὐτὸς 3 ἐρωτηϑεὶς, al δύσκολον, ἔφη, τὸ ἑαυτὸν 
γνῶναι" πάλιν ἐρωτηϑεὶς, vi εὔκολον, ἔφη, τὸ ὑποτίϑε--᾿ 
σϑαι ἄλλῳ. | 

u^ 

6) Apost. Cent. X. 51. "μένων. — Θετταλικὴ ἔνϑε- 
7) Stob. T. 77. 95. Macar.|loe:s' ἐπὶ τῶν ,ἀδηφαγούντων. 

addit: Θάλασσα καὶ πῦρ καὶΪ 1) In.Laur. praemissa sunt : 
τρίτον xax5 γυνή. — Θάλατ- Πλουτάρχου ἐκ τοῦ περὶ τῶν 
ταν σπείρειν" ἐπὶ τῶν μάτην ἀρεσνόντων τοῖς φιλοσόφοις: πε-- 
πονούντων. — Θάσεος παῖς] ρὲ ἀρχῶν. ἷπο. Θαλῆς, "Etautov 
4γλαοφῶντος" ἐπὶ τῶν ϑα-- ἰ καὶ ἈΚλεοβονλ. Μιλήσιος, εἷς 
ῥούντων By οἷς λέγουσιν ἢ modz- τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀρχὴν τῶν ὄν- 
τουσιν᾽ ὃ γὰρ “4γλαοφῶντος παῖς [των ἀπεφήνατο τὸ ὕδωρ εἶναι — 
Θάσιος τὸ γένος ἄριστος ἣν yee- finit: eivas δὲ xai αὐτὸ τὸ xe- 

φεύς. — Θαλάττης χύες" ἐπὶ | νὸν ἄπειρον. 
τῶν ἀμέτρων καὶ ἀνεφίκτων. — 2) Stob. T. 49. 44. 

θετταλὸν σόφισμα ἐπὶ] 5) Diog. Laért. I. Segm. 56. 
τῶν v) σοφιζομένων ἢ τεχνιζο- | Laurent. non habet. 

57 * 



Ὁ αὐτὸς * ἐρωτηϑεὶς, ví κοινότατον, αποεχρίνατο, 

δλπίές" καὶ γὰρ οἷς ἄλλο μηδὲν, αὕτη πάρεστιν ὅ.. 
Ὁ αὐτὸς 6 τῇ μητρὶ Κλεοβουλίνῃ γυναῖκα λαβεῖν 

, δεομένῃ, οὕπω καιρὸς, ἔλεγεν" εἶτα. 'προβὰς, οὐκέτι 
καιρύς. . 

..* Ὁ αὐτὸς ἐδόξαξζεν, ὡς ἡ πρόνοια μέχρι τῶν ἐσχά-- 
τῶν διήκει, καὶ οὐδὲν αὐτὴν λανϑάνει, οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον. 

Ὁ αὐτὸς εἶπε᾽ Γγῶϑε σαυτὸν 7. 
Ὃ μέλλεις ποιεῖν, μὴ. λέγε" ἀποτυχὼν γὰρ γελασϑήσι, 

Τοῖς ἐπιτηδείοις χρῶ. ; 

Ὅσα νουϑετεῖ e τὸν πλησίον, αὐτὸς ποίει. 

᾿“πραγοῦντα μὴ ὀνείδιζε" ἐπὶ γὰρ τούτοις νέμεσις 
ϑεών κάϑηται. 

᾿ἡγάπα τὸν πλησίον μικρὰ ἐλαττούμενος. 
Τὸν φίλον κακῶς. μὴ λέγε. | 

Δεινὸν συνιδεῖν τὸ μέλλον. 

Σκόπει τὸ γενόμενον. Πιστὸν yr. " rit oróf ϑάλασσα. 

Ἄπληστον κέρδος. ἈΚτῆσαι ἴδια. Θεραπείαν ζήτει. 
Φίλοι τὴν παιδείαν, σωφροσύνην, φρόνησιν, ἀλήϑειαν, 
πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἑταιρείαν, τέχνην. 

Θεανοῦς. 

, Θεανὼ; ἐρωτηϑεῖσα ; ποσταία γυνὴ ἀπ᾽ ἀνδρὸς κα-- 
ϑαρεύει δ, ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου, εἶπε, παραχρῆμα, ano δὲ 

ἀλλοτρίου οὐδέποτε. 
ς Ἢ αὐτὴ 9 ἐρωτηϑεῖσα, τί πρέπον εἴη γυναικὶ, τὸ τῷ 

ἰδίῳ, à ἐφ, ̓ἀρέσκειν ἀνδρί. 
» E . 

à) Stob. T. 410. 954. 8) Stob. T. 74. 55.. Clem. 
| 8) Impr. πρόσεστιν. 2 Strom. Iv. 19. p. .619. 4. no- 

6) Stob. T. 68. 29. verbis|oraía γυνὴ ἀπὸ ἀνδρὸς εἷς τὸ 
paullo immutatis Diog. Laért. I. Θεσμοφόριον κάτεισιν, ubi Potter 
segm. 26. Plut. Sympos. Ill. $. | recenset eos, qui sententiam 

7) Laur. Θαλῇ; eim, καιρὸν hanc laudant. Adde Nicol. Soph. 

γνῶϑι. Impr. Θαλῆς; Ἐξα μίον καὶ P. 274. . 

Kieoflovàévgg, ιλήσιος, τάδε 
ἔψη. x. τ. 4. 9) Stob. T. 7^. 55. 

^ 
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Ἡ αὐτὴ '9 παρέφηνε τὴν χεῖρα, ̓ περιβαλλομένη τὸ 
ἱμάτιον, εἰπόντος δέ τενοβ, καλὸς ὁ 0 πῆχυς, 
μόσιος, ἔφη " | 

*'H αὐτὴ ̓ ἐρωτηϑεῖσα, πῶς ὄνδοξος ἔσται, ᾿ ἔφη" 
Jovóv ἐποιχομένη xoà ἐμὸν λέχας ἀντιόωσα.᾿ 

ἀλλ᾽ οὗ. δη-- 

Θεμισκοκλέους.- 

Θημιστοχλέης "3 ἔτι μειράκιον ὧν 13 ἐν πότοις xv— 
λινδεῖτο "καὶ γυναιξίν" ἐπεὶ δὲ μιιδειάδης. στρατηγῶν ἐνί-- 
κησεν ἐν ἹΠαραϑῶνι τοὺς βαρβάρους αὐχέτι ἦν ἐντυχεῖν 

ἀταχτοῦντε Θεμιστοκλεῖ" πρὸς δὲ τοὺς ϑαυμάζονεας τὴν 
μεταβολὴν ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἐᾷ ue καϑεύδειν οὐδὲ ῥᾳϑυμεῖν. 
τὸ τοῦ Πιλτιάδου τρόπαϊον. 

Ὁ αὐτὸς "4 χωῤίον πωλῶν bleue κηρύττειν, ὅτι 
καὶ γείτονα χρηστὸν 15 ἔχει. 

Ὁ αὐτὸς "5 τῶν "7 τὴν ϑυγατέρα — αὐτοῦ τὸν 
ἐπιεικῆ τοῦ -πλουσίου προτιμήσας, ἄνδρα, ἔφη, ζητεῖν 
χρημάτων δεόμενον μᾶλλον, 7 ἢ χρήματα ἀνδρός. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς ; πότερον “Ἀχιλλεὺς ἐβούλετ᾽ ἂν 

ἢ Ὅμηρος εἶναι, σὺ δ᾽ αὐτὸς, ἔφη, πότερον ἤϑελες ὃ 
νιχῶν ἐν. Ὀλυμπιᾶσιν ἢ ὃ κηρύσσων τοὺς νικῶντας εἶναι. 

PE 

40) Laur. non habet. Lacae- 
nae tribuere videtur Clem. AI. 
Paedag. II. 10. p. 259., ubi cum 
de Lacaenis dixisset, addit: χαί 
τοι δυνατὸν à ἀπ οφϑέγξασϑοι: μάλα 
χοσμέως᾽ τὴν ἀστείαν ἐκείνην φω- 
γὴν πρὸς εἰπόντα, καλὸς ó πῆ- 

χυς᾽ ἀλλ᾽ οὐ δήμσαμος" καὶ κνῆ- 
uas καλαέ᾽ ἀλλὰ. μόνου, φάναι, 
τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐμοῦ" καὶ πρός-- 
emoy εὐπρεπὲς, ἀλλὰ μόνου τοῦ 

γεγαμηκότος, ubi Potter. 

11) ἔφη Mosc. om. 

12) Plut. "Them. c. 5. 

13) Mosc. ὄν. Laur. et impr. 
ey. 

44) Stob. T. 37. 50. Plut. 
Them. c. 18. 

15) Res rara: Alciphr. I. 15. 
δυσμενὴς καὶ βάσκανος ὃ τῶν γει-- 
τόνων ὀφθαλμὸς, φησὶν ἣ παροι-- 
μία. Hesiod. ἔργ. 546. οὐδ᾽ ἂν 
βοῦς ἀπόλοιτ΄, εἰ μὴ γείτων ,xa-— 
κὸς δἴῃη, saepe laudatur a vete- 
ribus, vide Wyttenb. ad Plut. 
de aud. poét. p. 34. B. Adde 
Julian. ep. 55. p. 409. B. οὐδ᾽ 
ἂν βοῦς ἀπόλοιτο, εἰ μὴ διὰ xa- 
ziav jet ovov. 

16) Stob. T. 85..41. Plut. 

c. 18. 
17) τῶν Mosc. om. Laur; ha- 

bet. 

- 
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. ** Ὁ αὐτὸς Ἐέρξου καταβαίῤνοντος ἐπὶ. τὴν Ἀλλαδα 

τῷ μεράλῳ στόλῳ φοβηϑεὶρ. Ἐπικύδην. τὸν δημαγωγὸν αἷ-- 
σχροχερδῆ καὶ δειλὸν ὄντα, μὴ στρατηγὸς γενόμενος ἀπολέσῃ 
τὴν πόλιν, ἔπεισεν ἀργυρίῳ τῆς στρατηγίας ἀποστῆναι. 

* Ὁ αὐτὸς ᾿“4δειμάντου 58 ναυμαχεῖν μὴ τολμῶντος, 
εἰπόντος πρὸς τὸν Θεμιστοκλέα τοὺς “Ἕλληνας παρακα-- 

λοῦντα καὶ προτρέποντα, ὦ Θημεστόχλεις, τοὺς ἐν τοῖς 
ἀγῶσι προεξισταμένους μαστιγοῦσιν ἀεὶ, ναὶ, εἶπεν, ὦ 
"ddeluavss , τοὺς δὲ λειπομένους οὐ στεφανοῦσιν. . 

^ * Ὁ avróc πρὸς Σιμωνίδην ἑξαιτούμενόν τινὰ κρίσιν 

οὐ δικαίαν, ἔφη ,) μήτ᾽ ἐκεῖνον γενέσϑαι ποιητὴν ̓ ἀγαϑὸν, 
ἄδονζα παρὰ μέλος, um αὐτὸν ἄρχοντα χρηστὸν, óuxa- 
bovra παρὰ τὸν νόμον. 

* Ὁ αὐτὸς, ἐπειδὴ ἐξέπεσε τῶν ᾿Ιϑηναίων τὸ πρῶ- 
τον, εἶτα καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀναβὰς σρὸς βασιλέα, xai 

᾿φεολλῶν δωρεῶν ἀξιωθεὶς, xol ταχὺ πλούσιος γενόμενος, 
πρὸς τοὺς παῖδας εἶπεν, ὦ παῖδες. 19, ἀπολοίμεϑ᾽ ἂν, 
εἶ μὴ ἀπολώλειμεν». ZEE 

Osoxpitou 

Θεύχριτος ", ὁ Χῖος, ἐρωτηϑεὶς, ποῖα τῶν ϑηρίων 

εἰσὶ " χαλοπώτατα,, εἶπεν, ἐν μὲν τοῖς ὄρεσιν ἄρκτοι χαὶ 

λέοντες, ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τελῶναι 5 καὶ συκοφανται. 

18) Plut. c, 11. Εὐρυβιάδου. constat. Suid. τελώνης, ὃ τῶν 
19) Plut. c. 29. τελῶν ἔταστής διεβέβλητο δὲ 
1) Stob. T. 94.: 554. Simile παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸ τοῦ 

Diogenis apophthegma vide su- | zeAdrov ὄνομα, καὶ τοῦ Kiéoro; 
pra p. 197. Cfr. Plut. de dis- | ὄντος τελώγου καὶ ὑπὲρ τὸ τέλος 

crim. adul. p. 61. C. ὅϑεν οὐδὲ τελωνοῦντος, ὡς φησιν. “Δριστο- 
ó Βίας ἀπεκρίνατο καλῶς τῷ στυ-- φάνης. Inde Pollux IX. segm. 

ϑομένῳ, "τί τῶν ζώων χαλεπώτα-. 55. publicanum melioris notae 
yv ἔστεν, ἀποκρινόμενος, ὅτι] κρείττονα τοῦ βίου vocat. Ju- 
τῶν μὲν ἀγρίων ὃ τύραννος, τῶν | lian. Or. VII. GE 958. Α. 4e- 

δὲ ἡμέρων ὅ κούλαξ. | γένης πρὸς τὸν προτρεπόμενον 
2) Impr. ἐστί. ' μυηϑῆναι (ita ex emendat. Wy 
5) Τελῶναε. quam contemti | tenb. pro vulg. τρεπεόμενον ἐκ- 

et exosi fuerint ex N. T. satis μυηϑῆναι) γελοῖον, εἶπεν, εἰ τοὺ; 
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Ὁ αὐτὸς ̂ πρός. .Stya : διαλεχτικὸν συντεταμένως. αὖὐ-- 

τῷ καὶ ἐρισζιχῷς, ἀποκρινόμενον ἔφη" TED 

Ὡς ἔρις ἔχ τὸ ϑεῶν ἔχ v. ἀνϑρώπων ἀπόλριθονν 
Ό 'avsoc ἀφυῤῆς ποιητοῦ ἀκρόασιν ποιδυμένου, ἔρω-- | 

τώμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ ποῖα ἐστε τὰ καλῶς εἰρημένας quy. 
&noplAwiég, .. 5 0 0. E 

Bióxourós, νι 
J 

Πραξ αγόρου, καὶ αἱ ̓Φιλιστίχῃς, ἐρωτηϑεὶς,. διατὶ, οὐ συγ- 
γράφει, ὅτι, εἶπεν, ὡς μὲν βούλομαι, οὐ ἢ δύναμι ὡς 
δὲ δύναμαι, οὐ βούλομαι... ες MENT 

Li 

Θεοδώρου. Kvggalov 5; AN Un 

e 

Θεόδωρος, Ó Κυϑηραῖος, οὐδεμίαν ἱ ἱκαχὴν πρόφασιν 
ἐφασχεν εἶναι τῷ σοφῷ πρὸς τὴν τοῦ βίου. κατάβα" καὶ 
τὸ t€ ἀχύλουϑον οὕτως ἑώρα" τὸ γὰρ xoroqpovabgg. δῶν 
ἀνθρωπείων συμπτωμάτων ἀπωστὸν ὑπ᾽ αὐτῶν 8x τοῦ 
βίου γίνεσϑαι, πῶς οὐχ ὑπενανυέον τῷ μόνον μὲν τὸ κα-- 

4 2 * ! à. 52 4 M * * , 

λὸν ἀγαϑον, nuovo» δὲ αἰσχρον τὸ πακρν͵ εἰρηχοτα;" .. v 

Θεοφράστου. 

Θεόφραστος, Μελάνϑου, Ἐρέσσιος, φοιτητὴς. ᾽φιστο.- 
τέλους, οὐδὲν ἀλυσιτελέστερον δ ἔφη φιλοδοξίας. 

Ὁ αὐτὸς 7, ἐν συμποσίῳ γεανίσκον τινᾷ βλέπων. m 
συχίαν ἔχοντα , εἶπεν , δὶ μὲν ἀπαίδευτος ὧν σιωπᾷς, 3 στξ-- 

παιδευμένος ὑπάρχεις, εἰ δὲ πεπαιδευμένος ὑπάρχεις, 

ἀπαιδεύτως σιωπᾷς, | 

μὲν τελώνας οἵει ταύτης $vexa giore Diogenis Laért. V. segm. 
τῆς τελετῆς κοιγώσειν τοῖς ϑεοῖς | 40. loco, quem Axrseh. sub- 

τῶν Ev “διδου καλῶν, ᾿4γησίλαον jungit. EMT 
καὶ ᾿Κπαμινώνδαν iv τῷ βορβό- 
e» κεῖσϑαι. Οἶν. supra p. 205. 7) Diog. Laért. V. segm. 40. 

Δ) Stob. T. $2. 12. πρὸς δὲ τὸν ἂν τῷ συμποσίῳ étw- 
5). Stoeb. T. 419. 16. Laur. | πῶντα τὸ ὅλον. ἔφη, εἰ μὲν ἀ- 

et impr. hoc nomen om. μαϑὴς ai, φρονίμως στοεεῖς 41 δὲ 
6) Sumtum videtur ex lon- | πεπαέδενσαι, ἀὠφρύνως. ́  
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"OQ. αὐτὸς 9 εἶπε τοὺς μοχϑηροὺς τῶν ̓ ἀνϑρώπων οὐχ 
οὕτως ἥδεσϑαι ἐπὶ τοῖς ἰδέοις ἀγαϑοῖς, ὡς ἐπὶ τοῖς ἀλ-- 
λοτρίοες κακοῖς. 

. * Ὁ. αὐτὸς ἔφη, ἐχ διαβολῆς xe) φϑόνου φεῦδος 

ἰσχύσαν ἀπεμαράνϑη. 
Ὁ αὐτὸς 9 ἐπὶ τῆς τελευτῆς ἐφωτηϑεὶς ὑπὸ τῶν μα- 

ϑητῶν, εἰ τι ἐπισκήπτει, ἐπισκήπτειν μὲν, εἶπεν, ἔχω 
οὐδὲν, πλὴν ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὃ βίος διὰ τὴν δόξαν 
καταλαζόνεύεται" ἡμεῖς γὰρ ὅπότε ἡρχόμεϑα ξῇν,: αὐτὸ 
ἀποϑγήσκομεν' οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδο-- 
ξίας 19) ἀλλ᾽ εὐτυχεῖτε καὶ ἤτοι τῶν λόγων ἄφετε, πολὺς 
γὰρ ὁ πόνος, ἢ καλῶς αὐτῶν πρόστητε, μεγάλη γὰρ ἡ 
δόξα" τὸ δὲ κενὸν τοῦ βίου πλεῖον τοῦ συμφέροντος" ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ μὲν οὐχέτι ἐκποιεῖ βουλεύεσϑαι, ci πρακτέον, ὑμεῖς 
δὲ ἐπισχέψασϑε, vl ποιητέον" ταῦτά, φασιν, εἰπὼν ἀ- 
πέπνευσεν., 

Θεοδώρου Κυρηναΐϊκοῦ. 

᾿ῬΘεόδωρος *, ὁ Κυρηναϊκὸς, “Ζυσιμάχου τοῦ βασιλέως 
ἀπειλήσαντος αὐτὸν ἀναιρήσειν, ἐλελήϑεις μὲ ?, εἶπεν, 
οὐ βασιλέως ἀλλὰ κωνείου δύναμιν ἔχων. 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν, εὔλογον εἶναι τὸν σπουδαῖον μὴ &- 
ἀγαγεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὑτὸν, οὐ yGQ ἀποβαλεῖν τὴν 
φρόνησιν ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων ὠφελείας" εἶναί τε πα- 
τρίδα τὸν κόσμον" κλέψειν. τε x«l μοιχεύσειν καὶ ἱεροσυ- 

λήσειν μηδὲν τούτων φύσει αἰσχρὸν εἶναι τῆς ἐπ᾽ αὐτῆς 
δύξης αἱρουμένους" ἢ σύγκειται ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων 
συνοχῆς" φανερῶς ve τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφορά- 
σεως χρήσεσθαι τὸν σοφὸν, διὸ καὶ τοιούτους λόγους 

ἤρωτα. 

8) Stob. T..58. 50. 4) Stob. T. 3. 55. . 
9) Diog. segm. 46. 2) μὲ omittunt Codd. et 
10) Codd. et impr. 91ogo- impr. Laur. Gris. 

φίας et mox εἴ τὸ pro ἤτοι. 
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"domys γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη, παρόσον 
γραμματική ἔστι; ναί" οὐχοῦν καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ἂν 
sin, παρόσον καλή ἔστι; καὶ παῖς καὶ νεανίσκος χρήσιμος 
ἂν εἴη, παρόσον καλός ἔστι; γαΐ" xal παῖς ἄρα καὶ νε-- 
αγίσχος καλὸς πρὸς τοῦτ᾽ ἂν εἴη χρήσιμος, παρύσον κα.- 

Aog ἔστιν; ἔστι δὲ χρήσιμος πρὸς τὸ πλησιάζειν, ὧν δι-- 
δομένων ἐπῆγεν, οὐκοῦν, εἴ τις πλησιασμῷ χρῷτο, παρ-- 
ὅσον χρήσιμὸς ἐστιν, οὐ διαμαρτήσεται" τοιαῦτα ἄττα 
ὑιερωτῶν ἔσχυε τῷ λόγῳ.. 

Ὁ αὐτὸς δοκεῖ χληϑῆναι ϑεὸς, Σείλπωνος αὐτὸν 

ἐρωτήσαντος ὀὕτω, ἀρᾷ γε, Θεόδωρε, ϑεὸς εἶναι φὴς, 
τοῦτο καὶ εἶ" ἐπινεύσαντος δὲ, φὴς δ᾽ εἶναι ϑεὸς, τοῦτο 
δ᾽ ὁμολογησαντὸς, ϑεὸς εἶ ἄρα, ἔφη. 4Δεξαμένου δὲ 
ἀσμένως γελάσας φησὶν, ἀλλ᾽, ὦ μοχϑηρὲ, τῷ λέγῳ 
τούτῳ χαὶ κολοιὸς ἂν ὁμολογήσειας εἶναι καὶ ἄλλα 
μυρία, 

Ὁ αὐτὸς, προσχαϑίσας ποτὲ Εὐκλείδῃ E τῷ ἱερο-- 
gavmm, λέγε μοι, "ig, Εὐχλείδη, τίνες εἰσὶν oi ἀσεβοῦντες 
περὶ τὰ μυστῆρια" εἰπόντος δ᾽ ἐκείνου, οἱ τοῖς ἀμυή-- 
τοις αὐτὰ ἐχφέροντες, ἀσεβὴς ἄρα εἶ καὶ σὺ, ἔφη, volg 
ἀμυήτοις διηγούμενος " καὶ μέντοι παρ᾽ "Ολέγον ἐκινδύ-- ἡ 
γευσεν εἰς ἄρειον ἀχϑῆναι πάγον, εἰ μὴ Δημήτριος αἵ-- 

τὸν ὁ Φαληρεὺς ἐρύσατο. 
Ὁ αὐτὸς διατρίβων παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ «“1αγου, 

ἀπεστάλη τόϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς «Τυσίμαχον πρεσβευτής" 

ὕτε xol παῤῥησιαζομένῳ φησὶν ὃ “υσίμαχος, λέγε μοι, 
Θεόδωρε, οὐ σὺ ὃ ἐκπεσὼν ᾿4ϑήνηϑεν" καὶ ὃς, ὀρϑῶς 
ἀκήκοας, 7) γὰρ τῶν ᾿ϑηναίων πόλις, οὐ δυναμένη ue 
φέρειν, ὥσπερ 7 Σεμέλη τὸν ΖΔιῤνυσον ἐξέβαλεν ̂. 

Ὅ αὐτὸς εἰπόντος τοῦ “Τυσιμάχου, βλέπε, ὅπως μὴ 

παρέσῃ πρὸς ἡμᾶς ay οὐκ ἂν, ἔφη, ἂν μὴ Πεολεμαῖος 
ἀποστείλῃ; 

3) Laur. et impr. E/uxie(dy. 4) Laur. ἐξέβαλε. Mosc. ἐξέ- 
βαλλεν. 
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Ὃ αὐτὸς 1Mé9gov τοῦ διοικητοῦ “υσιμάχου παρε-- 
στῶτος καὶ εἰπόντος, ἔοικας σὺ μόνος ϑεοὺς ἀγνοεῖν, ἀλ.- 

λὰ καὶ βασιλέας, πῶς εἶπεν, ἀγνοῶ , ὑποῦ γε καὶ σὲ 9e- 
oig ἐχϑρὸν εἶναι νομίζω. 

|». Ὁ αὐτὸς 5 οὐδεμίαν ἱκανὴν πρόφασιν ἔφασκεν εἶναι 
τῷ σοφῷ πρὸς τὴν τοῦ βίου κατάλυσιν, καὶ τὸ ve ἀχό- 
Aov9ov οὕτως ἐρωτᾷ" τὸ γὰρ καταφρονοῦντα τῶν ἀνϑρω- 
πίνων συμπτωμάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐκ τοῦ βίου γίνεσϑαι. 

Θρασυβούλου "5. 

Θρασύβουλος 0 Θυριεὺς ὀνομαζόμενος, ὧν ᾿“ϑηναῖος, 
ὑπὸ δὲ τῶν τριάχοντα πεφυγαδευμένος, συνεργούντων 
αὐτῷ. λάϑρα τῶν Θηβαίων κατέλαβε τὸ χωρίον τῆς .4:- 
τικῆς, ὑνομαζόμενον Φυλήν" ἦν δὲ τὸ φρούριδν ὀχυρὸν 
σφόδρα, καὶ τῶν ᾿41ϑηνῶν ἀπέχον σταδίους ἑκατόν" ὦστε 

πολλὰς αὐτοῖς ἀφορμὰς παρέχεσθαι πρὸς ἔφοδον τῶν 
τυράννων, ὧν τῆς καταλύσεως αἴτιος ἐγένετο. 

8 - 

. ἘΘεαρέδου. 

Θεαρίδας, ξίφος ἀκονῶν ἠρωτήϑη, si ὀξύ ἐστι, καὶ 
εἶπεν, ὀξύτερον διαβολῆς. 

nee ϑυσεῶν 5. 

Εὔβρυλος ὃ κωμικὸς περὶ ϑυσιὼν ὠδέπως 

γράφει. 

«Αὐτοῖς δὲ τοῖς ϑεοῖσι ὃ τὴν χέρκον μόνην 
Καὶ μηρὸν, ὥσπερ παιδερασταῖς, ϑύετε. 

Καὶ παραγαγὼν τὸν Διόνυσον ἐν Σεμέλῃ διαστελλύ-- 
uevoy πεποίηκε. ᾿ 

* 

5) In solo. Laur. exstat. baeus. Sumta sunt ex Clem. 
6) Laur. et impr. hoc no-|Strom. VII. 6. p. 847. 6. 

* — men om. 8) Apegr. Dresd. αὐτοῖσι δὲ 
7) Omisit hunc titulum Sto. τοῖς ϑευῖς. 
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 Iloórov μέν, ὕταν duob τι ϑύωσί. τινες αἷμα, 
Κύστιν, μὴ καρδίαν, μηδὲ ἐπιπόλαιον. 
Ἐγὼ yap οὐκ ἐσϑίω κοιλίαν οὐδὲ μηρίαν.. - 

Καὶ που καὶ Ἡσίοδος ? κατά τινα μερισμὸν κρεῶν 
ἀπατηϑέντα φησὶ. πρὸς τοῦ Προμηϑέως τὸν Δία λαβεῖν 

"Oorsa λευκὰ βοὺς. δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ, 
Κεκαλυμμένα ἀργέτι "5 δημῷ. 

Ex τοῦδ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
Καίουσ' ὀστέα λευκὰ,. ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν. 

᾿Απολλωνίου τοῦ Τυανέως ἐκ τοῦ περὶ 

ϑυσιῶών. | 

Οὕτω τοίνυν μάλιστα ἂν vig, οἶμαι, τὴν προσήκου-- 
σαν ἐπιμέλειαν ποιοῖτο τοῦ. ϑείου, τυγχάνοι τε αὐτόϑεν 
ἵλεω v& καὶ εὐμενοῦς αὐτοῦ παρ᾽ ὄντιναοῦν μᾶλλον ἀν-- 
ϑρώπων, εἰ ϑεῷ μὲν, ὃν δὴ πρῶτον ἔφαμεν, ἕνί τε νει 
xci κεχωρισμένῳ πάντων, μεϑ᾽ ὃν γνωρίζεσϑαι τοὺς λοι-- 
ποὺς ἀγαγκαῖον, μὴ ϑύοι τι τὴν ἀρχὴν μήτε ἀνάπτου 
πῦρ, μήτε καϑόλου τί τῶν αἰσϑητῶν ἐπονομάζοι" δεῖται 
γὰρ οὐδενὸς οὐδὲ παρὰ τῶν κρειττόνων, ἧπερ ἡμεῖς, οὐδ᾽ 
ἐστιν, 0 τὴν ἀρχὴν ἀνίησι γῇ φυτὸν, ἢ τρέφει, ζῶον ἢ 
ἀὴρ, ᾧ μὴ πρύόσεστί γέ vt μίασμα" μόνῳ δὲ χρῷτο πρὸς 
αὐτὸν αἰεὶ τῷ κρείττονι λόγῳ λέγω δὲ τῷ μὴ διὰ στό-- 
ματος ἰόντι xol παρὰ τοῦ καλλίστου τῶν ὄντων διὰ τοῦ 
καλλίστοϑ τῶν ἐν ἡμῖν αἰτοίη τὰ ἀγαϑά" νοῦς δέ ἐστιν 
ὀργάνου μὴ δεόμενος" οὐχοῦν κατὰ ταῦτα τῷ μεγάλῳ καὶ 

ἐπὶ πάντων ϑεῷ ϑυτέον. 

Δεῖ τοίνυν ϑυσίας προσφέρειν τῷ ϑεῷ μὴ πολυτελεῖς. 

9) Vide Hesiod. Theogon. v. 10) Apogr. Dresd. ὠργέτα. 
541. 555. 556. et 557. Matth. 

/ 
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I 

ISTOPIAL. 

Ἱστορία περὶ Θήῤωνος. 
X 

Θήρων ὃ τῶν "Ἡχραγαντίνων βασιλεὺς , 1 ἕλωνι, τοῦ 
Ἱέρωνος. ἀδελφῷ ἐπικηδεύσας, γάμῳ συνάπτει τὴν αὐτοῦ 
ϑυγατέρα ΖΔημαρέτην, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ Δημαρέτειον νὐ-- 
μισμα ἕν Σικελίᾳ" τοῦ δὲ Γέλωνος τελευτᾷν τοῦ βίου 
μέλλοντος, Πολύζηλος 0 ἀδελφὸς τὴν στρατηγίαν, καὶ τὴν 
γαμετὴν αὐτοῦ διαδέχεται, καὶ τὰς Γέλωνος τοῦ ἀδελφοῦ 
προςτάξεις, ὥστε τὸ Θήρωνος εἰς Γέλωνα κῆδος εἰς τὸν 

,᾿ΜΠολύζηλον μετατεϑεῖσϑαι" λαμπρῷ δὲ αὐτῷ καὶ περι-- 
βλέπτῳ τυγχάνοντε κατὰ τὴν Σικελίαν, Ἱέρων φϑονήσας 
ὃ ἀδελφὸς, καὶ πρόφασιν σχεψάμενος τὸν πρὸς Συβαρί-- 
τὰς πόλεμον, ἀπελαύνει τῆς πατρίδ og* ἀλλὰ xol τοῦτον 
κατώρϑωσε τὸν πόλεμον Ó Πολύζηλος" ὁ δὲ μὴ φέρων 
γυμνότερον. αὐτοῦ κατηγορεῖν ἐπειρᾶτο νεωτερισμῷ, καὶ 
οὕτως τὴν Θήρωνα ἀγανακτήσαντα, ϑυγατρὺὸς ἅμα καὶ 
γαμβροῦ συῤῥῆξαι πρὸς τὸν Ἱέρωνα πόλεμον, παρ᾽ Ἐχγι-- 
ἄλᾳ τῷ Σικελικῷ ποταμῷ, οὗ Καλλίμαχος μέμνηται. 

Ἰστορία παράδοξος περὶ Θέτιδος καὶ 
Adios. 

Θέτις καταναγκασϑεῖσα ὑπὸ Διὸς Πηλεῖ γαμηϑῆναι, 
τὰ γεννώμενα παιδία εἰς τὸ πῦρ ἔβαλλε, “νομίζουσα τὰς 
ϑνητὰς τῷ πυρὶ σάρκας καταφλέγειν, τὸ δὲ ἀϑανατον 
διαφυλάττειν, καὶ οὕτως ἕξ παῖδας διέφϑειρεν" ἕβδομον 
δὲ γεννώμενον ᾿Αχιλλέα βάλλει ὁμοίως εἰς τὸ πῦρ" εα- 
σάμενος δὲ Πηλεὺς, ἀνήρπασε τὸν παῖδα καὶ ἐνεγκῶν εἰς 
τὸ Πήμον ὄρος, τρέφειν παρέδωχβ Χείρωνι" ὁ δὲ λεῦν- 
vov καὶ o ἄρχτων μυελοῖς τρέφων, ἐχάλεσεν "pida ó- 
δάξας δὲ αὐτὸν τὴν ἰατρικὴν τέχνην καὶ μουσικὴν καὶ 
λυρικὴν, ἀπέδωκε τῷ πατρί" ἀγαναχτήσασα δὲ Θέτις, καὶ 
καταλιποῦσα τὸν Πηλέα ἐχωρίσϑη εἰς ϑάλασσαν" στρα- 

Pd 
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τενομένῳ δὲ ἐπὶ Ἴλιον ᾿Αχιλλεῖ ἡ Θέτις, παρὰ τῶν μοι-- 
ρῶν ἀκούσασα, ἔφη, πολεμοῦντα μὲν Τρωσὶ ζωὴν μὲν 
ὀλιγοχρόνιον κεήσεσϑαι "35, πλείστην δὲ δόξαν" ἀπεχόμενον 
δὲ τῆς μάχης ἄδοξον μὲν βίου διάξειν, πολυχρύνεον δὲ 
γενέσθαι" ἃ μαϑὼν ᾿Αχιλλεὺς, δόξαν αἰώνιον ζωῆς npog— 

καίρου προχρίνας, ἐστράτευσεν. Ἢ ἱστορία παρὰ «“1-- 
'χύφρονι. ᾿ | 

"dox τοῦ ε στοιχείου. 

1 

Τὸ ε μετὰ τοῦ a. 

᾿Ιαλέμου ψυχρότερος "" ἰάλεμον τὸν ϑρῆνον 
φασι" λέγουσι δὲ αὐτὸν υἱὸν Καλλιόπης γενέσθαι xoxo— 
δαίμονα καὶ ὑστερούμενον καὶ ὀρφανόν. | 

᾿Ιατρὸν καὶ φίλον ἡγοῦ τοὺς ἐν ἀνάγκαις σπουδαίους.- 
Ἱέρωνος. | | 
 "Ieavvog ἄλλος 3" ἐπὶ τῶν διπροσώπων" τοιοῦτος 

γὰρ 0 Ἴαννος. , 
᾿Ιαίνεται 8 τῇ διηγήσει τῶν τοιούτων λά- 

γων" ἐπὶ τῶν διαχεομένων τὴν ψυχὴν καὶ χαιρόντων 
ἐπαίγοις. . 

Ἴαμα γλώττης" ἐγκράτεια κοιλίας. 

12) Cod. «τήσασϑαι, super- 
ecriptum ;. 

1) Apost. Cent. X. 59. Schol. 
ad Hermogen. περὶ γοργότητος. 
P» 150. ed. Ald. adjectum in 
codice Vindobon. XVIII. id4«- 
μος ὃ ἐπὶ τοῖς ατιολωλόσιν ἀνίαν 
φέρων, καὶ παροιμία, ἑαλέμου 
ψυχρότερος, λέγουσε d& αὐτὸν 
υἱὸν Καλλιόπης κακοδαίμονα καὶ 
ὑστερούμενον xai ὀρφανόν" καὶ 
Ἰελεμώδη δέ φασι τὰ ψυχρὼ καὶ 

οὐδενὸς ἄξια. Lucian. Pseudol. 
€. 9^4. ποῦ γὰρ ταῦτα τῶν βι- 

βλίων εὑρίσκεις; ἐν γωνίᾳ ποι 
τάχα τῶν ἰαλέμων τινὸς ποιητῶν 
κατοοωρυγμέγα., ubi vide interpr. 

2) Apost. Cent. X. 40. 

5) Apost. Cent. X. 414. ἐαί- 
γεσϑαι, frequenter cum voci- 
bus ϑυμὸς, ἦτορ, κραδία, φρὴν 
conjungitur Pind. Olymp. Il. 
27. ἰανϑεὶ: ἀοιδαῖς, ubi Tafel. 
Adde Theocr. Id. XXVII. 67. 
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Ἰαμβός 4 ἐστι ποῦς, συγκείμενος &x- βραχείας υ καὶ 

μακρᾶς -- οἷον XoÀew* ἐκλήϑη δὲ ἴαμβος Σοιούτῳ τρό-- 
πῳ᾿ ὅτε 5 ἡ Δημήτηρ περίλυπος ἦν ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ τῆς 
κύρης, παρεξενώϑη. τινὶ Κελεῷ καὶ Mevovelom 9 τῇ γα- 
μετῇ αὐτοῦ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ, καὶ ταύτης ἡ ϑεράπαινα Ἰάμ- 
fj λεγομένη παρεμυϑεῖτο τὴν Δήμητρα τοιούτῳ ὀρχου- 
μένῃ μέτρῳ" ἢ ἀπὸ Joufing τινὸς κόρης, αἰσχρῶς sfp- 
σϑείσης, καὶ διὰ τοῦτο ἀγχόνῃ χρησαμένης" ἢ ἀπὸ γραῦς 
τίνος, Ἰάμβὴς καλουμένης, 7 πλυνούσῃ συντυχὼν ὃ Ἱπ- 
πώναξ καὶ ἁψάμενος τῆς σκάφης, ἐφ᾽ ἧς ἔπλυνεν 7 γραῖς 
τὰ ἔρια, ἤκουσε λεγούσης" 

᾿Ἄνϑρωπ᾽ ἄπελϑε τὴν σχάφην ἀνατρέκεις " 
ἢ) ὅτὸ τὸ λοιδορεῖν ἰαμβίζειν ἐλέγετο. 

'Τὸ τ μετὰ τοῦ ὃ. 

᾿Ιδοὺ Ῥόδος, ἰδοὺ καὶ πήδημα ὅτι πᾶς }0- 
γος περιττὸς ἔστιν, ἂν μὴ πρόχειρος ἡ ἀπόδειξις τοῦ 

πράγματος. 
., Ἠδοὺ χρυσοῦν ἀνδράποδον “8᾽ Σωκράτης εἶπε 
τουτὶ, ἰδὼν μειράκιον πλούσιον καὺ ἀπαίδευτον. 

“Ιδρὼς μὲν ὃ ἐκ τῶν γυμνασίων εὐσχημονέστερος᾽ 
πλοῦτος δὲ ὁ ἐκ τῶν ἰδίων πόνων. Σωκράτους. 

Tó v μετὰ τοῦ. 

ἹΙερὰ ἄγκυρα ?* ἡ μεγάλη βοηϑεια" ἀγκυρὰ ἐστιν 
ἐν τῇ νηὶ ἱερὰ καλουμένη, καὶ ὅτε μέγας χαταλαμβώνει 
κίνδυνος τελευταῖα βάλλεται. 

ὡς οἵ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι 5) Cod. ὅταν. 
μιελέεσσιν, ἀλλάλοις ψιϑύριζον. 6) Cod. “μετανίρῃ. 
V. 70. ὄμμασιν αἰδομένα, xpga- 7) Apost. Cent. X. 42. Aesop. 
δία δὲ oi ἔνδον ἰάνϑη. Theogn. | Fab. 44. 
969. Welck. aie μοι φίλον ἦτορ 8) Stob. T. h. 85. 
ἰαίνεται, ὅδπποτ᾽ ἀκούσω αὐλῶν. 9) Apost. Gent. X. 44. Ma- 
988. ἥβη καὶ πλούτῳ ϑυμὸν ἴαι-- | car. ἤγουν ἰσχυρὰ καὶ γενναία. 

νόμενος. Cfr. supra p. 7. Cfr. infr. prov. Χαλάσω τὴν it- 
4) Recepi ex Laur. ᾿ gay ἄγκυραν. 

L 
* 



ἹΙερόσυλος ?? ϑεοσεβεῖ" ἐπὶ 
αν , 

τῶν XÁ&TULCYTQY 

μὲν, λευτουργίας δὲ καλὰς ποιουμένων. | 
93 Ν 2 « c N ^ ^ 3 

Ιχϑὺς ἀποκείμενος" 0 vxo τῶν φειδωλῶν εἰς 

τὴν αὔριον φυλαττόμενος "'* Πλούταρχος ἐν συμποσίοις" 
ὦ ἑταῖρε, τὸν ἐκ τῆς παροιμίας ἀποκείμενον ἰχϑὺν οὐχ 
fxouev εἰς μέσον, μετὰ τῆς Πυϑαγορικῆς χοίνικος. 

TÓ ει μετὰ τοῦ Xx. 
c! 

“Ικανότης 12 ἐστὶν ἕξις ἐξικνουμένη πρὸς τὸ οἰκεῖον 
^ 3 ' 5 € 

πέρας ἀνελλιπῶς xol ἀπερίττως᾽ μητὴρ δὲ αὐτῆς ἡ δι-- 

χαιοσύνη" τιϑηνὴ δὲ ἡ αὐτάρκεια. ! 

TO uv μετὰ τοῦ À. 
Ἰλιὰς κακῶν * ἐπήει" ἐπὶ τῶν μεγίσταις ovu— 

φορῶν κεχρημένων λέγεται. 

^ Τὸ « μετὰ τοῦ μ.. 

Ἱματίῳ ? πῦρ περιστέλλεις" ἐπὶ τῶν ἀδυ-- 
! 

Vara». ον 

10) Apost. Cent. X. 45. 
11) Cfr. Aristoph. Ran. 982. 

“Ἅπας τις εἰσιὼν 
Κέχραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας, 
Ζητεὶ Te ποῦ στιν ἣ χύτρα; 
Τίς τὴν κεφαλὴν ἀπεδήδοχεν 
Τῆς μαινίδος; τὸ τρυβλίον 
Τὸ περυσινὸν τέϑνηκέ uos. 
Ποῦ τὸ οκόροδον τὸ χϑιζινόν; 
12) Clem. Al. Paedag. II. 12. 

P. 247. 22. 

1) Apost. Cent. X. 46. Ma- 
Car. Ἰλιὰς χακῶγ᾽ ἐπὶ τῶν πολ-- 
λῶν καὶ σφοδρῶν. Eodem 8ρ6- 
care ᾿λιόϑεν͵ ue φέρεις He- 
liod. II. notat Coray p. 82. 
Obiter corrigo Syrianum Comm. 
ad Hermog. (Hhet. Graec. Ald. 
Vol, 11.) p. 245. ixeivos μὲν 
γὰρ τὴν παραγομέαν ἐκκόψαντες 
καχῶν Ἰλιάδα τὴν πεόλιν᾽ éAev- 
ϑερώσαντες σοβαροὶ παρίασιν ἐπὶ 

τὸ βῆμα, τὰ μεγέϑη τῶν xdv. 
vov ἐφάμιλον κομίζεσθαι καὶ τὴν 
δωρεὰν ἐσπουδανσέες, Cod, Ψρ. 
net CCCCXKXXIILI. xoi καχῶν 

Ἰλιάδος v. π. ε. — -- τῶ με- 
γέϑει ἐφάμιλλον x, v, à. Lucian. 
Pseudol. c. 40. ἐπεὶ γὰρ κατὰ 
τὴν παροιμίαν, ᾿᾿Ἰλιεὺς ὦν, τρα-- 
γῳδοὺς ἐμισϑώσω, καιρὸς ᾿ἤδη 
σοι, ἄχούειν τὰ σαυτοῦ xaxd. 
Conviv.' c. 55. ἐδόκει uos -- o2 
μείω Ἰλιάδος κακὰ ἐργάσασϑαι, 
Theophylact. Simocatta Hist. 
L. VIII in μονῳδίᾳ τοῦ συγ- 
γραφέως ἐπὶ τοῖς τῷ Maveixto 

συγκεκυρηκόσειν ' ἀλλ᾽ εἴτε μὴ 
τηλικούτων καχῶν γεγόνειτε μάρ-- 
τυρες᾽ ᾿ἰλιὰς κακῶν ἡ ὑὕπόϑεσις. 
Boisson. Anecd. Vol. I. p. 254. 
τοσαύτης δὲ κακῶν Ἰλιάδος πε-- 
ρισχούσης τὰ Ῥωμαίων. 

2) Apost. Cent. X. 47. 

! 
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ἹΙματισμὸς Διονυσίου ?* ἐπὶ τῶν ἀχρῆστα πεμ-- 
πόντων᾽ ταῖς γὰρ ϑυγατράσιν τοῦ “Ἀρχιδάμου ἱματισμὸν 
πολυτελῆ “Διονυσίου τοῦ τυράννου Σικελίας πέμψαντος 
οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν, φοβοῦμαι μὴ περιϑέμεναι αἱ χύραι 
φανῶσί μοι αἰσχραί. ᾿ 

Tó & μετὰ τοῦ ». 
, 

"Ive γὰρ δέος “, ἔνϑα καὶ αἰδώς" Στασίμου 7) qvuut; 
᾿Ινοῦς ἄχη δ΄ ἐπὶ τῶν ἄκρως δυστυχησάντων. 

-— 
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Τὸ v μετὰ τοῦ o. ^ 
»! 5 - e , 4 , ἴομεν εἰς Σαλαμῖνα μαχησοόμέξνοι περὶ νήσου 

“Ιμερτῆς, χαλεπόν τ᾽ αἶσχος ἀπωσάμενοι. 

Τὸ t μετὰ τοῦ T. 

"Innouévovg ἀσεβέστερος" διὰ τὸ ἐπὶ ϑυ- 
γατρὶ μῖσος τῇ “Πιμωνίδι" καὶ γὰρ αὐτὴν μοιχευϑεῖσαν 
innu συγκατέκλεισεν εἰς ϑοίνην" διὰ τοῦτο καὶ τὴν Ko- 

δριδῶν ἀρχήν qaot καταλυϑῆναι. 
Ἵππου γῆρας δ᾽ ἐπὶ τῶν ἔν νεότητε εὐδαιμονούν- 

των" ἐν γήρᾳ δὲ ἀτιμαζομένων. 
"Innéag εἰς πεδίον προκαλῇ 7" ὕπερ ἐστὶ τοὺς 

εὐδαιμονοῦντας εἰς ἅπερ εὐδαιμονοῦσιν ἔργα. 

5) Apost. Cent. X. 48. 

A) Apost. Cent. X. 50. ad- 
dit: ὃς οὕτω φησί" 

Ζῆνα δὲ τὸν δέξαντα, καὶ ὃς τάδε 
πάντ᾽ ἐφύτευσεν 

Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν ἵνα γὰρ δέος, 
ἔνϑα καὶ αἰδὼς. 

Πλάτων δὲ διαφέρεται τοὕτῳ τῷ 
ποιητῇ, λέγων᾽ οὐκ ἄρα ὀρϑῶς 
Eyes λέγειν, ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα 
xa) αἰδώς ἐπὶ πλέον γὰρ οἶμαι 
δέος αἰδοῦς. Ἰύρεον γὰρ αἰδὼς 
δέους, ὥςπερ ἀριϑμοῦ περιττόν" 
dere ovx ἵνα πὲρ ἀριϑμὸς, ἔνϑα 

καὶ περιττὸν, ἵνα δὲ καὶ περιτ- 

τὸν, ἔνϑα καὶ ἀριϑιμιίός. 
. 5) Apost. Cent. X. 49. 

6) Macar. ἐπὶ τῶν πρὸς τῷ 
ΐρᾳ δυςτυχούντων. 

Tm) Apost. Cent. X. 56. lu 
cian. Pseudosoph. c. 8. καίτοι 

πρόςγε τὰ κατ᾽ ἄρχὰς ῥηθέντα 

ὑπὸ σοῦ ἐγὼ μὲν ὥρην ἱππεῖς 

εἷς πεδίον καλεῖν. Plat. Ὑποδεῖ: 

p. 183. D. ἱππέας εἷς πεδίον 

σροκαλεῖ «Σωκράτη εἷς λόγους 7007 
“καλούμενος. "ubi Heind. Wyt 

tenb. ad Eunap. p. 325. 
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Ἱππόλυτον ui ) σομαν 9* enl τῶν σωφρονεῖν 
βουλομένων. 

Τὸ τ μετὰ τοῦ σ. 

Ἴσως Ἐφιννῦς 9 ἐστιν ἐκ τραγῳδίας" τὰ γὰρ 
ἀποτρύπαια τῶν φαντασμάτων τραγῳδοῖς μᾶλλον &g— 
μόττει. 

᾿Ισότης *?, φιλότης. 
Ἴσον δὴ κακὸν ἐσθ᾽ 1), ὃς οὐχ ἐθέλοντα νέεσθαι 
Ξεῖνον ἐποτρύνει, καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκει. 

Τὸ n μετὰ τοῦ m 

᾿Ιχϑὺρ " dy τῆς κεφαλῆς ὄζεινο ἄρχεται" ἐπὶ 
τῶν ἐπιστάτας φαύλους ἐχόντων. 

᾿Ιχϑὺν 13 νήχεσϑαι διδάσκεερ᾽ ἐπὶ τῶν "a 
σχύγτωντινὰς » ἃ ἐπίστανται. 

᾿Ικανὸν ἂν εἴη μοι τὸ, οὐ φροντὶς ξιποκλείδῃ MC. 
“Ἱκανῶς βιώσεις γηροβοσκῶν τοὺς γονεῖς. 

“Ιερὸν ἀληθῶς ἐστιν ἡ συμβουλία. 
Jegóv χρῆμα σύμβουλος ἀνήρ. 

8) ἂρ. Cent. X. 52. Mac. ἐπὶ *r3., ὄρϑός" ἐπὶ τῶν ἔκτρεπο- 
τῶν σωφρονεῖν ἐπαγγελλομένων. | μένων τοῦ δικαίου. — Ἴμβριος 

9) Àpost. Cent. X. 67. ᾿ δίκη" ἐπὶ τῶν προφασιζο μένων 
10) Idem in Macario. ἐν ταῖς δίκαις" oi γὰρ τὰς δί- 

11) Od. Ὁ. 71. | xac φεύγοντες ἐν ήμνῳ Ἴμβρον 
42) Apost. Cent. X. 62. ἐσκήπτοντο. —"Iufoios ἢ «“7η- 
15) Apost. Cent. X. 63. Ma-| uviog' ot τὰς δίκας ἀποφεύ-- 

Caf. dg vOv ἀετὸν ἵπτασϑαε Ói- | γοντες ᾿Αϑήνησιν ἐσχήπτοντο ἐν 

δάσχεις. Macario propria sunt: j"Iufoo ἦ ἕν juro εἶναι. — 
δὲ πῦρ, ἴδ᾽ ἀφύη᾽ ἐπὶ τῶν ͵Ἵπποδάμου νέμεσις" πρὸς » 
ὀξὺ τέλος λαμβανόντων, παρόσον τοὺς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβάλλον- 
ἀφήη ταχέως ἕψεται. — Ἱερὸν | vas. Ta yvgóv ἢ ἀλήϑεια. 

συμβουλή ini τῶν καϑαρῶς, 14) Vide infra prov. οὐ φρον-- 
καὶ ἀδόλως συμβουλευόντων. --- ἰ τὶς Ἱπποκλείδη., 

- 

ettari 
l 

Me 
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AIIODOETMAT A. 

Ἱέρωνος. 

“Ιέρων ἁ φιλόσοφος ἰατρὸν καὶ gh zyoU τοὺς ἐν 
ἀνάγκαις σπουδαίους ἐφη " - . 

Ὅ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος ὑπὸ «00s, ὅτι πολλοὺς δη-- 
τορεύειν διδάξας ἐπένετο, εἶπεν, ovre γὰρ ἐδίδαξα φι- 
λαργυρεῖν. 

Ὅ αὐτὸς ἀκρόασιν ποιούμενος due, τριῶν ἐστοχά-- 
σϑαι, τοὺς συνετοὺς ὠφελῆσαι, τοὺς ἀπείρους διδάξαι, 

τοὺς φϑονεροὺς λυπῆσαι. 

Ὃ αὐτὸς ? ἔχων δύο μαϑητὰς, ἕνα μὲν. ἀφυῆ καὶ 
φιλόπονον, ἕτερον δὲ εὐφυῆ καὶ ἀργὸν, ἀμφότεροι εἶπεν, 
ἀπόλλυσϑε , ὅτι σὺ μὲν ϑέλων οὐ δύνῃ, σὺ δὲ δυνάμε- 
γος οὐ ϑέλεις. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε μεγάλους δεῖν λαμβάνειν μισϑοὺς 

παρὰ ἐῶν μαϑητῶν τοὺς διδασχάλους, παρὰ μὲν τῶν 

εὐφυῶν, ὅτι πολλὰ μανϑάνουσι, παρὰ δὲ τῶν ἀφυῶν, 
ὅτι πολὺν κόπον παρέχουσιν. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς , τί αὐτῷ γέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, 
ἔφη, τὸ ἀνεπιτάκτως ποιεῖν, ἅ τινες διὰ τὸν ἐκ τῶν νὐ- 
μων φόβον ποιοῦσιν. 

* *O αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἄν τις εὐτυχίαν ἄριστα 
- φέροι, ἔφη,, εἰ τοὺς ἐχϑροὺς χείρονα 5 πράττοντας βλέπει. 

Ἱέρων 0 Σικελὸς τύραννος, Ξενοφάνους τοῦ Κολο- 
φωνίου ψέγοντος Ὅμῆρον, ἠρώτησεν αὐτὸν, πόσους οἷ-- 

᾿κέτας ἔχεις; τοῦ δὲ εἰπόντος, δύο, καὶ τούτους μύγις 

τρέφειν, οὐκ αἰσχύνῃ, φησὶν, Ὅμηρον ψέγων, ὃς μετηλλα- 
χὼς πλείονας ἢ ἢ μυρίους τρέφει. 

* ἪὋ αὐτὸς λοιδορηϑεὶς ὑπὸ τινος eig τὴν δυσωδίαν 

1) Impr. εἶναι pro ἔφη. Laur.| 2) Laur. Ἰέρων ó φιλόσοφος, 
neutrum habet, incipiens: 74- | ἔχων. : 
ρων εἶπεν, ἰατρὸν etc. 5) Impr. χεέρονας. 
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τοῦ σεύματος, ἡτιᾶτο τὴν. αὐτοῦ υναῖχα ; μηδέποτε περὶ 
τούτου φράσασαν" ἡ δὲ εἶπεν, ᾧμην γὰρ, τοιοῦτον ἅπαν-- 
τας τοὺς ἄνδρας ὄζειν. 22 

.N 

Inmoxgácbuge 

Innoxoerc ἔφη, σιτίᾳ, ποτὰ, ὕπνοι, ἀφροδίσια, 

πάντα μέτρεα ἔστω. 

Ἰσοκράτους. ND 
Ἰσοκράτης κάκιστον ἄρχοντα ἔλεγεν εἶναι τὸν ἄρχειν 

ἑαυτοῦ μὴ δυνάμενον. ΠΣ 8 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, διὰ ποίαν αὗὑτίαν τοὺς ἄλλους 
διδάσχων λέγειν αὐτὸς σιωπᾷς, ἔφη,, καὶ γὰρ ἡ ἀκόνη 
αὐτὴ μὲν οὐ τέμνει, τὰ δὲ ξίφη ὀξέα sow. Ὁ 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, viv. οἱ φιλόπονοι τῶν ῥᾳθύ- 
μων διαφέρουσιν, εἶπεν, ὡς oi εὐσεβεῖς * τῶν ἀσεβῶν, 
ἐλπίσιν ἀγαϑαῖς. 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν γεανίαν φιλοπονοῦντα ἫΝ ̓κἄλλιστον 
ὄψον τῷ γήρατι ἀρτύεις. 

Ὃ αὐτὸς * Καρέωνος ὦ ὄντος λάλου καὶ σχολάζειν παρ᾽ 

αὐτῷ βουλομένου διττοὺς ἤτησε μισϑούς. Τοῦ δὲ τὴν 
αἰτίαν πυϑομένου, E μὲν, ἔφη, ἵνα λαλεῖν μάϑῃς, τὸν 

ἕτερον, ἵνα σιγᾷς. 

Περὶ τοῦ tov 5. 

Τῆς ᾿Ιοῦς εἰς βοῦν Ἥρας ξηλοτυπέᾳ μεξαβληϑείσης, 
7 Ti τιμῶσα τὴν ἐρωμένην τοῦ "hs ἄνϑος ἀνῆκεν, ὥστε 
τὴν βοῦν νέμεσθαι" καὶ γεγονὸς δι᾿ αὐτὴν mag ἐκείνης 
ἀληρώσατο τὴν ὁμωνυμίαν" ἐρυϑραίνεεαι δὲ καὶ “πορφὺ- 
θέται καὶ μὴν καὶ λευκαίνεται" τὰς τῆς κόρης τύχας δη-- 
λοῦν τοῖς χρώμασι. 

Ἱπποκρατίδου.᾽ 
“Ιπποκρατίδας πρὸς τὸν τῆς Καρίας σατράπην ἐπι-- 

4) Codd. ἀσεβεῖς. 5) Stob. T. 56. 25. 6) Ahest ab impr. et Laur. 

$9 * 
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gL&lÀayvo , διότι “ακεδαιμόνιος ἀνὴρ ἐπιβουλευόντων τι-- 
γῶν συνειδὼς τὴν ἐπιβουλὴν κατεσιώπησε, καὶ προσϑέν-- 
τος, πῶς χρήσεται αὐτῷ, ἀντέγγαψεν, εἰ μὲν μέγα τι 
αὐτὸν ἀγαϑὸν πεποίηκας, χατάκτανε, εἰ δὲ μὴ, é τῆς 
χώρας ἔχβαλε, δειλὸν πρὸς ἀρετὴν ὄντα. 

' *O αὐτὸς ἀπαντήσαντος αὐτῷ πότε μειρακίου, ῴ r- 
᾿κολούϑει ἐραστής τις καὶ διατραπεντος, μετὰ τφιούτων, 

fg, βαδίζειν δεῖ, Lad ὧν ὀφϑεὶς τὴν αὐτὴν χρόαν 
τηρήσεις;. 

* Ἱππομάχου. 
“ἐνυπόμαχος. ὃ ἀλείπτης, ἐπαινούντων τινῶν ἄνϑρω-- 

"tov εὐμήκη καὶ μαχρὰς ἔχοντα χεῖρας ὡς πυκτεχὸν, εἰ-- 
περ, ἔφη, καϑελεῖν ἔδει τὸν στέφανον χρεμάμενον. 

| * cT 9uxo ἄτους. 

᾿κρικράτης σκυτέως πατρὸς, “᾿ϑηναῖος, ῥήτωρ xci 

σερατηγὸς ἐν. φιλίᾳ καὶ συμμάχῳ χώρᾳ στρατοπεδεύων, 
καὶ χάρακα βαλλόμενος καὶ τάφρον ὀρύττων ἐπιμελῶς, 

πρὸς τὸν εἰπόντα, τί γὰρ φοβούμεϑα, χειρίστην, ἔζη, 

στρατηγοῦ φωνὴν εἶναι, τὴν οὐκ ἂν προσεδόκησα. 
Ὃ αὐτὸς πρὸς “ρμόδιον, τὸν τοῦ παλαιοῦ “Αρμο- 

δίου ἀπόγονον, εἰς δυσγένειαν αὐτῷ λοιδορούμενον, ἔφη, 

τὸ μὲν ἐμὸν ἀπ᾽ ἐμοῦ γένος ἄρχεται, τὸ δὲ σὸν ἐν σοὶ 
παύεται. 

᾿Ὃ αὐτὸς δήτορός τινος ἐπερωτῶντος αὐτὸν ἐν ἐχ-- 
κλησίᾳ, τίς ὧν μέγα φρονεῖς, πότερον ἱππεὺς, 7) τοξότης, 
ἢ πελταστὴς, ἢ πεζὸς; οὐδεὶς, ἔφη, τούτων, ἀλλ᾽ ὃ πᾶ- 
σι τούτοις ἐπιστάμενος ἐπιτάττειν. 

Ὃ αὐτὸς χρινόμενος ϑανάτον πρὸς τὸν rss 

οἷα ποιεῖς, ὦ ἄνϑρωπε, εἶπε, πολέμου περιεστῶτος, TI 

πόλιν περὶ ἐμοῦ πείϑων βουλεύεσθαι, καὶ μὴ uer ἐμοῦ. 

Ὃ αὐτὸς τότε πρῶτον ἔσχε δόξαν, ὅτε τραυματίας 
πολέμιον ἄνδρα μετὰ τῶν ὅπλων ζῶντα συναρπάσας, εἰς 

τὴν ἑωυτοῦ τριήρη μετήνεγκεν, 
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Ιαμβλέχου 7. 

᾿Ιάμβλιχος ἐν τῇ πρὸς Ζέξιπττον ἐπιστολῇ ἐφη" 9ε-- 
ὺς ἦν τις ὡς ἀληϑῶς ὃ καταδείξας τὴν διαλεχτικὴν καὶ 

χαταπέμψψας ἀνθρώποις, ὡς μὲν "λέγουσί τινες, ὃ λόγιος 
Ἑρμῆς, 0 φέρων ἐν ταῖν χεροῖν τὸ σύνϑημα αὐτῆς τῶν 
εἰς ἀλλήλους ἀποβλεπόγτων δρακόντων, ὡς ἀεὶ δεδοχι-- 
μασμένον καὶ πρόκρετοι τῶν ἔν φιλοσοφίᾳ διατείνονται" 
ἡ τῶν ἹΜουσῶν πρεσβυτάτη Καλλιόπη, τὴν ἀήταισθον 
ἀσφάλειαν τοῦ λόγον καὶ ἀνέλεγκτον, αἰδοῖ μειλιχίη δια-- 
πρέπουσαν, παρέσχηκεν᾽ ὡς δὲ τὰ ἔργα αὐτὰ δείκνυσιν,. 
αὐτὸς ὁ ἐν Δελφοῖς 9e0c, οὔτε λέγων χαϑ᾽ Ἡράκλειτον, 
οὔτε χρύτοσεων, ἀλλὰ σημαίνων᾽ τὰς μαντείας, ἐγείᾳει πρὸς 

διαλεκτιχῆν διερεύνησιν τοὺς ἐπηκύους τῶν χρησμῶν" ἀφ" 
ἧς ἀμφιβολίᾳ τε καὶ ὁμωνυμίᾳ ἐχρίϑησαν, καὶ διντὸν 
πᾶν ἀγερευνηϑὲν φῶς ἐπιστήμης ἀνῆψεν ὃ κατιδὼν καὶ 
Θεμιστοκλῆς καλῶς καὶ διξρευνήσας δεόντως τὸ ξύλενον 
τεῖχος, αἴτιος ἀναμφισβητήτως χατέστη τῆς σωτηρίας 
τοῖς Ἕλλησιν" ἀδελφὰ δὲ τούτων καὶ ὃ ἐν Βραγχίδε 
ϑεὺς ἐχφαίνει τῆς διαλεκτικῆς ἔργα, περιφανῆ τὴν ἐπα- 

γωγὴν παραδηλῶν, ὅταν λέγῃ, οὔτ᾽ ἂν ὠκυπέτης ἰὸς, 
οὔτε λύρῃ, οὔτε ναῦς, οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἄνευ ἐπιστημονι-- 
κῆς χρήσεως γένοιτ᾽ ἄν ποτε ὠφέλιμον. 

Ἰώσηπος Φλαβιος περὶ τῶν παλαιῶν φιλοσό- 

φων τάδε φησί. 

Κατὰ δὲ Κῖρον Σόλων ὁ ̓ Αϑηναῖος γέγονεν, καὶ οὗ 
κληϑέντες ἑπτὰ σοφοὶ παρ᾽ Ἕλλησιν, ὧν παλαιότερος 
οὐδεὶς παρ᾽ αὐτοῖς φιλόσοφος μνημονεύεται" τούτων δὲ 
τῶν ἑπτὰ Θαλῆς ὃ ἹΜιλήσιος, φυσικὸς πρῶτος Ἑλλήνων 

γεγονὼς, περὶ τροπῶν ἡλίου, ἐκλείψεως καὶ φωτισμῶν 
σελήνης καὶ ἰσημερίας διελέχϑη, ἐγένετο δ᾽ ἀνὴρ ἐπιση-- 

7) Hoc ct sqq. ex Laur. recepi, 



μώτατος ἐν oig Ἕλλησι. Θάλεω δὲ γίνεται ἀκουστὴς 
"Ἀναξίμανδρος, Πραξιάδου μὲν παῖς, γένος δὲ καὶ αὐτὸς ὦ 

Μιλήσιος. Οὗτος πρῶτος γνώμονας κατεσχεύασε πρὸς | 
διάγνωσιν τροπῶν τε ἡλίου, καὶ χρόνων xol ὡρῶν xoi 
ἐσημερίας. ᾿Δναξιμανδρου δὲ γνώριμος ἐγένετο ᾿Αναξιμέ- — 
νῆς Εὐρυστράτου ΠΠιλήσιος" τούτου δὲ ̓ Αναξαγόρας 'Hyy- 
or "βούλου Κλαζομένιος" οὗτος δὴ πρῶτος διήρϑρωσε τὸν 
περὶ ἀρχῶν λόγον" οὐ γὰρ μόχον περὶ τῆς πάντων οὐσίας 
ἀπεφήνατο, ὡς oi πρὸ, αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ κινοῦν. 

τος αὐτὴν αἰτίου" ἦν γὰρ ἀρχήν, φησι, zd πράγματα 
ὁμοῦ πεφυρμένα, νοῦς δ᾽ εἰσελϑὼν αὐτὰ ἐκ τῆς ἀταξίας 
εἰς τάξιν ἤγαγεν" ᾿Αναξαγόρου δὲ ἐγένοντο γνώριμοι τρεῖς" 

᾿ Περικλῆς, ᾿Αρχέλαος; Εὐριπίδης" Περικλῆς μὲν οὖν .4- 
ϑηναίων πρῶτος ἐγένετο, καὶ πλούτῳ καὶ γένει τῶν xo9 
αὑτὸν διήνεγκεν. Εὐριπίδης δ᾽ ἐπὶ ποιητικὴν μεταβὰς 
ὑπό τινων σχηνικὸς φιλόσοφος ἐχλήϑη" ὃ δὲ ᾿Αρχέλαος 
ἐν “αμψάκῳ διεδέξατο τὴν σχολὴν τοῦ ᾿Αναξαγόρου᾽ με- 
ταβὰς δ᾽ sig ᾿Αϑήνας ἐκεῖ ἐσχόλασε, καὶ πττολλοὺς ἔσχεν 
«᾿ϑηναίων γνωρίμους, ἐν οἷς καὶ “Σωκράτην" κατὰ δὲ τὸν 

αὐτὸν τῷ “Ἵναξαγόρῳ χρόνον, ἤκμασαν ἄνδρες gw 40i, 
Ξενοφάνης τε καὶ Πυϑαγόρας" τὸν μὲν οὖν Πυϑαγύραν 

διεδέξατο Θεανὼ ἡ γυνή" οἵ «e υἱοὶ αὐτοῦ Τηλαυγὴς xd 

Ἰμνήσάρχος. Τηλαυγοῦς δὲ Ἐμπεδοκλῆς ἀκουστὴς γίνεται; 
καϑ' ὃν Ἡράκλειτος ὃ σχοτεινὸς ἐγνωρίζετο" τὸν δὲ E- 
γοφάνην λέγεται ὁ Παρμενίδης διαδέξασθαι" Παρμενίδην 
δὲ Mélucsog, ἹΜέλισσον δὲ Ζήνων ὁ Ἐλεάτης, ὃν φασιν 
ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ τότε τυράννου συαστησάμενον ἁλῶναι, 
στρεβλούμενον δ᾽ ὑπὸντοῦ τυράννου, ὅπως τοὺς σὺν αὖ- 
τῷ ἄνδρας ἀπογράψηται, οὐ προσποιηϑέντα, τὰς τοῦ 
τυράννου τιμωρίας, διαμαχεσάμενον, τὴν γλῶσσαν προῦ- 
πτυσᾶι αὐτῷ, καὶ οὕτως ἐγκαρτερήσαντα ταῖς βασανοις 

ἀποϑανεῖν" τούτου δὲ “εὐκιτπος ἀχουστὴς γέγονε" Δευ-: 
κίππου “δὲ Δημόκριτος, οὗ Πρωταγόρας, καϑ᾽ ὃν ἤκμαῦε 

Σωκράτης, καὶ ἄλλους δὲ σποράδην ἐστὲν εὑρεῖν φυσι- 
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χοὺς φιλοσόφους, πρὸ Σωκράτου γενομένους" πλὴν ἀλλὰ 
πᾶγτες ἀπὸ Θαλοῦ ἀρξάμενοι, κατώτεροι Κύρου τοῦ 
Περσῶν βασιλέως φαίνονται ἠκμακότες" μάλιστα δὲ Πλά- 
των, ὃς ἀκουστὴς τὰ πρῶτα γενόμενος Σωκράτους, κἄ-- 

πειτα τοῖς Πυϑαγορείοις ὁμιλήσας τοὺς πρὸ αὐτοῦ παν-- 
τας λόγῳ τὲ καὶ συνέσει καὶ τοῖς ἕν. φιλοσοφίᾳ δόγμα-- 
σιν ὑπερηκόγτισεν. 

IXTOPIAL 

Περὶ 'Ixd)lov xai ἩἯριγόνης. 

᾿Κάριος γένος uiv ἦν ̓ Αϑηναῖος ὃ, ἔσχε δὲ ϑυγατέρα 
μονογενῇ Ἠριγόνην, ἥτις κύνα νήπιον ἔτρεφε" ξενίσας δέ 
"more ὃ ᾿Ικάριος Διόνυσον 5, ἔλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἶνόν τὲ 
καὶ ἀμπέλου κλῆμα" κατὰ δὲ τὰς τοῦ ϑεοῦ ὑποϑήκας 
περιῇει τὴν γῆν, προφαίνων τὴν τοῦ Διονυσίου χάριν, ἔ-- 
χων σὺν ἑαυτῷ τὸν xvva' γενόμενος δὲ ἐν τοῖς τῆς πόλε-- 
ὡς βουκολίοις οἶνον παρέσχεν" οἱ δὲ ἀϑρόως ἐμφορησά-- 
Huevo, oL μὲν εἷς βαϑὺν ὕπνον ἐτράπησαν, οἱ δὲ περι-- 
λειπόμενοι νομίσαντες ϑανάσιμον εἶναι φάρμακον τὸ πό-- 
μα, πλήσσοντες, ἐφόνευσαν τὸν ̓ Ικάριον" μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ 
γηψάντων αὐτῶν καταγνόντες ἑαυτῶν εἰς φυγὴν ἐτράπη-- 

00* ὃ δὲ κύων ὑποστρέψας εἰς τὴν Ἤριγόνην δι᾽ ὀρυ-- - 
γμοῦ ἐμήνυσεν αὐτῇ τὰ γενόμενα" ἡ δὲ μαϑοῦσα τἀληϑὲς, 
ἑαυτὴν ἀνήρτησε, νόσου δὲ ἔν ᾿4ϑήναις γενομένης κατὰ 
Ἀρησμὸν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τὸν τὲ Ἰκάριον καὶ τὴν Ἠριγόνην 
ἐνιαυσιαίαις ἐγέραιρον τιμαῖς, oí δὲ καταστερισϑέντες, 

'κάριος. μὲν βοώτης iron, - Ἡριγόνη δὲ παρϑένος" ὁ δὲ 

χύων τὴν αὐτὴν ὀνομασίαν ἔσχεν, Ἢ ἱστορία παρὰ Ἔρα-- 
τοσϑένει. ᾿ 

8) Icarius Thrax vocatur a Ni- 9) Cod. Διόνυσος. 
colao Sophista Progymn. p. 345. 
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Περὶ Ἰξίωνως. 

ἸΣίωνά φησιν ὃ μῦϑος ἐπιϑέσϑαι τῷ γάμῳ τῆς Ἢ.- 
ρας᾽ τὴν δὲ νεφέλην μορφώσασαν, ἄνϑ᾽ αὑτῆς αὐτῷ 
προσιέναι" μιχϑέντος δ᾽ αὐτοῦ τῇ νεφέλῃ γεννηθῆναι τὸν 
Κένταυρον" γνόντα δὲ τὸν Δία παρὰ τῆς Ἥρας, τροχῷ 
τὸν ᾿Ιξίωνα ἐνδῆσαι, ὥστε ἀπαύστως ἐπ΄. αὐτοῦ φέρεσϑαι" 
τάχα δὲ σημαίνοι ἂν ὃ μῦϑος, ἐπιϑέσϑαι μὲν πολιτικῇ 

xoà βασιλικῇ προνοίᾳ τὸν Ἰξίωνα" Ἡραῖον δὲ τὸ τοιοῦτον 
τῆς ζωῆς εἶδος" ἀνάξιον δὲ φανέντα κατὰ δίκην τῆς H- 
ρας, εἰδώλῳ τινὶ “ἐνύλῳ καὶ τεϑολωμένῳ τῆς τοιαύτης 
προστασίας περιπεφεῖν᾽ ὕπερ ἡ πιδρέλη δηλοῖ, ἀὴρ οὖσα 
ϑολῴδης καὶ ὑλικώτερος" τούτῳ δ᾽ οὖν συμπλακέντα τῷ 
εἴδει γεννῆσαι μὲν σύμφυρσιν 15 λογικῶν τε καὶ ἀλόγων 
ἐνέργειαν" ἐνδηθῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ᾽ ἀξίαν πᾶσιν 
ἀφορίζοντος δημιουργοῦ deo £» τῷ τῆς εἱμαρμένης τὲ 
καὶ γενέσεως τροχῷ , οὗπερ᾽ ἀδύνστον ἀπαλλαγῆναι χατὰ 
τὸν Ὀρφέα, μὴ τοὺς ϑεοὺς ἐκείνους ἱλεωσάμενον᾽ οἷς 
ἐπέταξεν ὁ Ζεὺς, κύκλον τ΄ ἀλλῆξαι καὶ ἀμύξαι κακύτη-: 
zog τὰς ἀνθρωπίνας ψυχας. 

Περὶ Ἰοῦς καὶ ᾿Ζργειφόντου. 

Ἰοῦς τῆς Ἰνάχου ϑυγατρὸς ἠράσϑη ὃ Ζεὺς, καὶ ἵνα 
διαλάϑῃ τὴν αὐτοῦ σύνευνον Ἥραν, μετέβαλεν εἰς βοῦν 
τὴν lot 5 δὲ“ Ἥρα “4ργον τὸν πανόπτην ἐπέστησε φύλα- 

| xXa* ἀποστείλας οὖν ὃ Ζεὺς τὸν Ἑρμῆν, ἵνα κλέψῃ τὴν 

βοῦν, καὶ μὴ δυνηθεὶς λαϑεῖν τὸν "Agyo», τοῦτον πεφύ-- 

yeuxcev* ὅϑεν xal “Αργδιφόντης ἐκλήϑη. 

Περὶ Ἱππαρχίας. 

Ἱππαρχία, ἹΠαρωνῖτις τα ἸΠητροκλέους μὲν ἀδελφὴ, 

Κρέοντος δὲ γυνὴ, Θεόδωρον τὸν ἐπικληθέντα ἄϑεον ἔν 

10) Ád marg. yo. σύρφυσιν. 41) Cod. αρωνίτης. 
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ΛΔυσιμάχον συμποσίῳ. ἐπήλεγξε "5, σόφισμα προτείνουσα 
τοιοῦτον, ὃ ποιῶν Θεύδωρος, αὐκ ἂν ἀδικεῖν λέγοιτο, οὐδ᾽ 
Ἱππαρχέα ποιοῦσα τοῦτο ἀδίχεῖν λέγοιτ᾽ ἄν. Θεύδωρος 
δὲ εὐπτων ξαυτὸν οὐκ ἀδικεῖ. “οὐκ ἄρα ᾿Ιππαρχίᾳς (Θεόν: 
ὅωρον εὐπεουσα ἀδικεῖ" ὁ dà πρὸς τὸ λεχϑὲν οὐδὲν « 
πήντησεν, ἀνέσυρε δ᾽ αὐτῆς ϑοιμάτιον" ἀλλ᾽ οὕτε; καξε.- 
πλάγη 7) Ἱππαρχία, οὔτε διεταράχϑη ὡς γυνὴ, ἀλλὰ xol 
εἰπόντος αὐτῇ, αὕτη ἐστὶν ἡ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐχκδιφτοῦσα 
χερχέίδας, ἐγώ, φησίν, εἶμι, Θεόδωρε, ἀλλὰ uj κακίῶς 
σοι δοκῶ βεβουλεῦσϑαι περὸ ἐμαυτῆς, &L τὸν χρόνον, ὃν 
ἔμελλον ἱστοῖς προσαναλώσειν, τοῦτον εἰς παιδείαν -κο;- 
τεχρησάμην; S σιν v Stu 

«o EMEN t ὦ Up 

4. Δ as 

ρχὴ τοῦ x ὀτοιχείου, ",'" 

loe! E [150 
e ει 

EE 

Τὸ x μετὰ τοῦ. 00284 

Kaxov κόρακος χακὸν QOv' Κόραξ ε tig συνξ-- 

τὸς ἀνὴρ xal ^ χρῆσϑαι πράγμασιν ἱκανὸς, συνιδὼν, ὅτι 
οὐχ ὕμοιον τυράννῳ διακονεῖσϑαι, καὶ ϑήμου γνώμην 
χειρώσασϑαι ἀπελϑὼν συνέϑηχε τέχνην περὺ προοιμίων 
καὶ διηγήσεων καὶ ἀγώνων καὶ ἐπιλόγων, δι᾿ ὧν τὸν δῆ-- 
μον, ἔπειθεν" ἐντεῦϑεν προΐει βοῶν καὶ παρακαλῶν τὸν 
βουλόμενον μαϑεῖν ἐπὶ ῥητῷ μισϑῷ χιλίων δραχμῶν" ὃ 
τοίνυν Τισίας προσῆλϑε μαϑεῖν, xal μαϑὼν ἠγνωμόνη-- 
σεν αὐτῷ περὶ τὸν μισϑὸν, καὶ ἐπὶ τούτῳ συνέστη δικα-- 
στήριον, καὶ τῶν χριτῶν συνελϑόντων ἔφη ὁ Κύραξ δι": 

λημμάτῳ χρησάμενος, ὡς εἰ μὲν νικήσει ὁ Τισίας ?, ὦ-- 
LU . 

12) Cod. ἐπέλεγξε. 2) καὶ χρῆσϑαι posui ex con- 
1) Apost. | Cent. X. 65. Ma-|jectura Matthei: Mosc. κεχρῆ- 

CT. ἐπὶ τῶν πακῶν ix γονέων | σϑαι. 
χαχωτέρων. 5) Τισίας Scripsi, cum Mosc. 

40 
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ejes παρασχεῖν, ὠφέληται, γάρ". sb δὲ μὴ νικήσει, xoi 
οὕτως ἄφεϊιλε “παθασχεῖν, ἡττήϑη γάρ “ὃ δὲ Τισίας πρὺς 
ταῦτα λέγων ἀπεκχρίνατος. τὰς" εἰμὲν ψικήσω, οὐκ ὠφειλον 
παρὰσχεῖν; νενίκηκα γάρ" εὲ δὲ μὴ νικήσω ; οὐκ ὠφειλον 
παρασχεῖν,. οὐ γὰρ ὠφεληήϑὲνὶ. ἀπορήσαντες. οὖν οἱ δικχα-- 
ool.» ἀνεβόησαν. Abyorres y χαχοῦιυκόρακος κακὸν : (0y* ἢ 
ὅτε τὸ ζῶρ» ὁ κόραξ, ἀβρωεύν ἐστε καὶ vÓ- a», εν 7 

omepaude, c. | M L 

"x Κακαῖς ὁμιλῶν αὐτὸς" ἀιβήσῃ. κἀκῴρ. 
«ὦ su eo μαυτῷ. βαλανεύσω" ἀντὰ toU αὐτὸς ταῖς 

ἐμαυτοῦ wael.ots : ὑπηρεσήσρ. Ὁ X 

.Καϑεύδων᾽ γὰρ οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος. . 
Καὶ 5 ἐπὶ τῷ βωμῷ τὸν ἐπίβουλον' λείπει 

h. 1. et infra praebeat Σιτίας, 
ita enim antea scriptum, et ita 
in Rhetoribus Graec: T Tr. p. 
legitur.  Apponimus er Pais 
dilemma Tisiae argutissimum: 
iv δὲ τῷ δικαστηρέῳ φησὶν ὃ 
Τισίας πρὸς τὸν Κάρακα, τῷ 
διλῃμμάτῳ σχήματι χοησάμενος 

e Κόραξ, τί ἐπηγγείλω δι-- 
δάσκδιν; 6 0» Κόραξ φησί" vió 
φπείϑεικ, ὃν. ἂν ϑέλῃς᾽ πρὸς ταῦ- 
τὰ Ó Tioíag" εἶ μὲν τὸ πείϑειν 
μὲ ἐδίδαξας, Ἰδοὺ πεέϑω os μη- 
δὲν λωριβάνειν, εἰ δὲ τὸ πείϑειν 
pe οὐκ ἐδίδαξας, καὶ οὕτως οὐ-- 

^ δέν σοι παρέχω, ἐπειδὴ oix &- 
. δίδαξάς ue τὸ πείθειν. Πρὸς 
ταῦτα λέγουσι. φῆσαι τὸν Kógaxa, 
τῷ αὐτῷ σχήματι χοησάμενογ᾽ 
εἰ μὲν τὸ πείϑειν διδαχϑεὶς, 
στείϑεις se un “λαβεῖν, δοῦναι 
ὀφείλεις τὸν μιόϑὸν, ὡς διδα-- 
χϑεὶς τὸ ̓σιείϑειν, εἶ δὲ καὶ 
πάλιν οὐ σεείϑεις μὲ μὴ λαβεῖν, 
καὶ οὕτως ὀφείλεις τὸν μισϑόν. 

οὔτε γὰρ ἔπεισάς με τοῦ. "λαβεῖν 

τὸν piod dy, 
δικασταὶ ἄντε ψήφου εἵπον᾽ 
κοῦ κόρακος κακὰ d^ 

xa- 

ὥσστἐρ 

4 

| Jec, 

Ἡρὸς ταῦτα οἱ 

γὰρ ó κόραξ καὶ τὰ τούτου ὠὰ 

ἄχρησχα ἡμῖν εἰσι πρὸς βεῦσιν, 

7. | οὕτως καὶ ὕμεὶϊς ᾿ἄχρηστοί ἐστε 
πρὸς διοίκησιν πραγμάτων διὰ 
τὴν ἄκραν δεινότητα" ἢ οὕτως" 
ὥσπερ οὗ γεοττοὶ τῶν κοράχων 

βοῶσιν ἱκανὴν παρὰ τῶν γονέων 

p. λαμβάνοντες. τοὺς. γονεῖς ἐ- 
σδίουσιν, οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀλ- 
λήλους ἐσϑέετε. “έγουσε" δέ Ti- 

ὅτε προῦπῆρ χεν ἀὕτη ἥ 
παροιμίᾳ, xat προσφόρως οἱ θι- 

κασταὶ αὐτῇ ἐχῥήσαντο. Apost. 
alias interpretationes praebet, 
ab Arsenio omissas. Lucian. 
Pseudol c. 59. σιλὴν εἴ V τι 

καὶ ἑἕπαινέσαε uos? δώσεις πάνυ 
ἀστείως ὕπὸ σοῦ σεετεραγ μένον, 
ὅπότε τοῦ Τισίον τὴν τέχγην 
οἶσϑα, ὡς τὸ δισκπώρακος ἔργον 

αὐτὸς ᾿ἐποίησας,. ἔξαρπάσας τοῦ 

ἀνοήτου ἐκείνου πρεσβύτου χρυ 

σοῦς΄ τριάχογτα" ὃ δὲ διὰ τὸν 
Τισίαν, ἄντὶ τοῦ βιβλίου, πεγ- 
τήκοντα καὶ ἑπτακοσίας ἐξέτισε 
κατασοφισϑ είς. 

4) Ex Aristoph. Pac. 1105. 
5) Apost. Cent. X. 69. Sum- 

tum esi ex Plutarcho Apophth. 
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χρὴ wrelvety ^. d ysaixdije Ov μἀακδοδαιμονέων, βὰσιλδὺς ge. 
στώς ποτὲ τῷ βωμῶ τῆς Χαλκιοίκου xol βουϑυτῶν,. ἐ-- 
πειδὴ φϑεὶρ αὐτὸν SÜbwcz, ov διεπράπης λαβὼν. δὲ περ-- 

hj 

ριφανῶς ἐναντίον πάντων κατέκτεινε, σεροσειπὼν,. νὴ; ταὺφ᾿ 
ϑεοὺς, ἡδέως τὸν- ἐπίβουλον καὶ ἐπὶ τῷ βωμῷ.. ... .; 

Καὶ 5 βαίτυλον ἂν κατέπιες" "eni XO» ἄγαν 
λιμβῶνγ" βαίτυλος. dé ἐσειν. ἃ ἐαπχργρνῳμένος" Aljeg, ἂν 
Κρόνος κατέπιεν ἀντὶ τοῦ Διός. ^ 04s oe 

Καιρῷ δουλεύειν καὶ ϑεὸς By ἔμᾳϑῳν aa 
Καὶ κηπωρβν: μισώ τὸν ἐκ διξρα ἐκτέμρρψτ 

τατὰ λάχανα" «Αλέξᾳνδρος. εἶπε τοῦτο πρὸ τὸν ιθυμ-- 

βουλεύοντα λαμβάνειν τέ n πλείονα ἐκ τῶν i TR " 

Κακῶν, πανήγυρις T ἐπὶ. πλήϑους͵ XGXGY, | 
Κακῶς δ᾽ ἀκούειν πρὸς, σὲ ἐστι καὶ ̓ ἄλλως" 

ἀγτὶ τοῦ" αὺ εἶ σρυτῷ καὶ τοῦ ἐπαινεῖσϑαι, καὶ τοῦ μα 
γεσϑαι αἴτιος. : ΝΣ 

Κακὸν 9 ἄγγος οὐ ̓ χλᾶται" παραπλησία τῇ, » κα- 

χὺς ἀγὴρ μακρόβιος. ) 

Κακὸν *? δῶρον 1 σον ζημία. —— 
Κακὰ μὲν ϑρίπες D, κακὰ óàt ἔπε" digo ydo 

λυμαντικοὶ, καὶ oi μὲν à τὰ Bola, ol δὲ τὰ ὁ xolirta ἐσϑί-- 
ουσι». . MALE 

Καδμεία γέκη "2 ἡ ἐπὶ τῶν καχῶν vb Ereo— 
κλῆς yàg καὶ Πολυνείκης viol Oidinodog, viis. δὲ Ἀά- 

5 
» 

un 

ι 
"4 *4. 8 v 

"i 

Lacon. p. 268. E. Sed. Agesi- . 44) Apost. Cent. XL. as : 
lao tribuit Plutarchus. | 42) Apost. Cent... X, 79. Ma- 
6) Apost. Cent. X. 74. car. im τῶν δαυτοῖς .kAuowres) 
7) Apost. Cent. X. 78. za- | τὴν νίκην. ποεουμένων,λ Pausan, 

γήγυρις δένδρων Achill Tat. L |IX. 9. 5. ad: Argivorum et 
15. ubi Jacobs.  * Thebanorum . pugnam, refert: 

8) kpost. Gent. X. 82. ἐγένετο δὲ xai αὐτοῖς TU ἔργον 
9) Apost. Cent. X. 98. . ovx évev va xdi »ueyo o , sti 
10) Apost. Cent. Xl. 419. ἀπ᾽ ἐκείνου τὴν σὺν ὀλέϑοφ τῶν 
Cal. χαχοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρον πρατησάντων Καὸ μείαν ὁεομάζο-- 

ὄνησιν οὐκ Éyew' ὅμοιον τῷ 7ta- | μὲν νίκῃν. Aristid. Ἑμοοπι. Ro; 
e Σοφοκλεῖ" ἐχϑρῶν .ἄδωρα mae p. 209. ἀλλὸ τοῦτο δὴ τὸ 
δῶρα οὐκ ὄνήσι μαι" λεγόμενον τὴν Καδμείαν ví 

^ 40 * 
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διίίου" ou τὴ» βασιλείαν. οἱ υἱοὶ. διεδέξαντο, καὶ συνέϑονιο 

πρὸς ἀλλήλους, ἕνα καὶ ἕνα χρόνον βασιλεύειν αὐτοὺς" 
βασιλεύσας δὲ 0 Ἐτεοκλῆς ovx ἐβούλετο Πολυνείκην κα-- 

τὰ τὸ δόξαν βασιλεῦραι᾽ καὶ τῷ πολέμῳ ἀλλήλους διε-- 
χειρίσαντο, καὶ ἐπὶ καχῷ νενικήκασιν, ὅτε ὃ ἕτερος 
ἀνεῖλε τὸν ἕτερον. 
Ka) ἑαυτοῦ Βελλεροφόντης" ἐπὶ τῶν καϑ᾽ 

ἑαυτῶν τι ποιούντων. 

Κανϑάρου μελάντερος Ν καὶ κανϑάρου 
συφώτερφς" ἐπὶ τῶν πονηρῶν xal κακογϑων. 

᾿Κανϑάρ ου σχεά 15* ἐπὶ τῶν φοβουμένων ἔνϑα 
οὐ δεῖ. 

Κἂν. ἐπὶ νεκροῦ 16 κερδαίνειν" ἐπὶ τῶν xeg- 
δαινάντων d ἐκ πενήτων ἢ τεϑνεώτων. 

Ka9daneg "7 αἱ τίτϑαι ὀιτίζεις κακῶς" ἐπὶ 

Κλέωνος ἐῤῥήϑη, ὃς ὀλίγα τῷ δήμῳ. χαριζόμενος τὰ 

πλείω ἐχέρδαινε" λέγεται δὲ ὅταν προφάσει τινὸς λαμ-- 
᾿βάνων τις χρήματα κατεσϑίῃ αὐτα" αἱ γὰρ τίτϑαι δια- 
μασώμξναι τὰς τροφὰς. ἐξαίρουψαι τοῦ στόματος τοῖς τῶν 
παΐδων ἐντιϑέασιν᾽ εἶτα συμβαίνει αὐτὰς ὀλίγα μὲν τοῖς 
σεαιδίοις διδόναι, τὰ πλείω δὲ κατεσϑίειν. 

7 

eis 

ἡνίχων à 
víag. -— “Ὑπὲρ τῶν reTT. p 
141. dore τὴν “Καδμείαν γίκην 
ἡγεῖτο, »ικήσειν y ὡς ἑτέρως δὲ 
πράξας ἀπολεῖν τὴν πόλιν. Clem. 
Strom. I. 10. p. 544. ἐπεὶ καὶ 
αἵ λέξεὶς αὐταὶ τῶν σοφιστῶν oV. 
μόνον 7οητεύουσι, κλέπτουσι τοὺς 
στολλοὺς, βιαζόμενα: δ᾽ ἔσϑ᾽ 
re Καδμείαν νέχην ἀπηνέγκαντο. 
Plut. de educat. p. 10. Α. os[ 
γὰρ τὸ νικῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἡττᾶσϑαι ἐπίστασθαι καλὸν, ἐν 
οἷς τὸ νικᾷν βλαβερὸν, ὅστι γὰρ 

ὡς ἀληϑῶς καὶ νίκη Καδμεία, ubi 

brevior solito Wyttenb. 

idflons med τῆς ἥγεμο-- 

- 

15) Àp. Cent. X. 86. Mac. κατ᾽ 
αὐτοῦ Βελεροφόντης (810)" ἐπὶ τῶν 
ἐπ δλέϑρῳ οἰκείῳ διακονούντων. 

. 44) Macar. Kav9doov σσφώτε- 
ρος ἐπὶ τῶν σφόδρα σοφῶν καὶ 
πανούργων᾽ Κάνϑαρος γάρ τις ἐ- 

γένετο κακοῦργος καὶ πονηρὸς, ὃς 
ἐπεὶ προδοσίᾳ κριϑεὶς ᾿49ήνησιν 
ἀπέϑανεν. 

15) Apost. Cent. X. 95. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. 

16): Apost. Cent. X. 95. «à» 
᾿ἀπὸ νεκροῦ φέρῃ. 

47) Apost. Gent. XI. 16. Àri- 
stoph.Equ. 716. — Mox Mosc. 
ὅταν -—- κατεσϑέει. 
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Καρκῖνος λαγὼν αἱρεῖ 18. ἐπὲ τῷν ἀδυνάτων. 

Καρκῖνος 13 0998 βαδίζειν οὐ μεμαάϑηκεν" 
ἐπὶ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων περὶ τι. 

Καρικὸς τράγος ??* ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. 
Καταφρόνει ϑανάτου, ὅτι οἱ τοιοῦτοι μεγίστην éav— 

^ , ^» 

τοῖς δοξαν περιποιοῦσι. 

Κατόπιν ἑορτῆς ἥκεις 7*7 
πράγματος ἀπολιμπανομένων. 

Κατὰ βοὸς εὔχου 33: ἐπὶ τῶν μέγα βοωντων. 

ἐπὶ τῶν καλοῦ 
Li 

^ p P" , 

Κατὰ ῥοῦν φέρεται 43. ἐπὶ τῶν εὐπλοούντων 
καὶ εὐτυχούντων. “Ιουκιανὸς" ταυτὶ μὲν κατὰ ὑοῦν προ-- 

χωρεῖ τῷ apud. . IN 
L) 

Καπνὸν φεύγων εἰς πῦρ περιέπεσον. 

Κάμηλος ^* ἐπιϑυμήσασα κεράτων καὶ τὰ. atu 

προσαπώλεσεν" 
καὶ τῶν οἰκείων. 

οὗ τὰ ξένα ζητοῦντες ἀπαλλυοτριοῦνται 

Κάτοπτρον ?* εἴδους χαλκὸς ἐστιν" οἶνος δὲ νοῦ. | 

Καλόν τι καιροῦ παντὸς εἰδέναι μέτρον "5. 

18) Mosc. αἵρε:. 
19) Apost. Cent. XT. 41. plu- 

ra addit. Aristoph. Pac. 1085. 
Οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον δρ-- 

,ϑὰ βαδίζειν. 
20) Apost. Cent. XI. 45. 
21) Apost. Cent. XI. 4. Plat. 

Gorg. init.. ἀλλ᾽ n: τὸ λεγόμε-- 
vor, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν xoi 
ὑστεροῦ μιδν, 

22) Apost. Cent. X. 90. 
23) Apost. Cent. XI. 20. Lu- 

ciani locus est in Jove Trag. 
€ 50. Tom. VI. p. 285. Bip. | 
Achill. Tat. X. 5. κατὰ δοῦν ἔφε-- 
eóueSa. Macar. xara δοῦν rüya- 

-9e' ἐπὶ τῶν εὐδαιμονίᾳ πολλῇ 
χυωμένων. 

24) Vide "pra ἣ χάμηλος etc. 
25) Stob. T. 48. 15. Apost. 

Cent. XI. 5. addit: Αἰσχύλου 
(Fragm. 15.). Cfr. Theogn. 287. 
Welck. 
Ἐν πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυ - 

ρον ἴδριες ἄνδρες 

T'iyvdoxova', ἀνδρὸς δ᾽ οἶνος ἔδει-. 
ξε γόον, 

ubi Welcker. 
26) Macario propria sunt: 

Kai κεραμεὺς κεραμεῖ xo- 

τέει" ἐπὶ τῶν ὅμοτέχνων δια- 
φϑονουμένων. —. Κακὸν Τε- 
νέδιεον᾽ ἐπὶ τῶν πάνυ ακληρῶν 
xoi ἀπαραιτήτων. -- Καὶ τν- 
φλῷ δῆλον" ἐπὶ τῶν ἄγαν σα-- 
φεστάτων. — Καρπὸν €» ἐ- 
σπειρες ϑέρεξε, ἐπὶ τῶν τοι- 

aUra πασχόντων, οἷα ἔδρασαν. — 
Καρπ ἄϑεος τὸν Aayd' ins 

τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἐφελχομένων ra 
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Τὸ x μετὰ v00.8.- 

ἹΚερκωπίέξζειν 1" ἀντὶ τοῦ ἁἀπατᾷν καὶ δολιεύεσϑαι' 
μετηνεκταν δὲ am τῶν κερκώπων. 

Kévves " τὸν πῶλον περὶ τὴν γύσσαν,͵ ἤτοι 
“πρὸς τὸ ἐτροκείμενον ἐπανηκε" νύσσα γάρ ἔστιν ὃ χαμ- 
πτὸς, χαϑ' ὃν οἱ ἱππεῖς δρόμῳ φϑανοντες ἐχαμπτον᾽ καὶ 

εἰς τὴν ὕσπληγγα 3 ἐπανήρχοντο, 0 δὲ᾽ πρῶτος: φϑάσας 
&t GLYLOUTO. 

Kevvovoav. 4 ὕβριν μομὶμήται" eni τῶν nÀov- 

ἐφ γαὐριώντων καὶ ὑβριζόντων. " 

Κεχύλισται 5 
ἑτέρων μάτην τι ποιούντων. 

Κενοὶ 5. κενὰ βαυλεύονται" 

βουλευομένων. 
] Αλαλ νιν nm 

xaxd. — Ko ὕδατος y ed- 
ges ἐπὶ τῶν ἀνόνητα πονούν-- 

των. “τὸ Κάϑιζο. ἐπὶ κωὠπην" 
νπαρεγγυῷ, ἐνεργὸν εἶναι. ---  Ka- 
τὰ ποδὸς βάσιν" ἐπὶ τῶν κα-- 
τὰ μικρόν τι πραττόντων. -- Καὶ 
ἀσχολίας ,Umégregov' ἐπὶ 

τῶν τἄλλα μὲν παραιτου μένων, ἕν 
δέ τε προχρινόντων (Pind. Istm. 
l. 2). — Κἂν τοῖς λεεψ ἐ- 
νοις ἔνεστιν. εὐωχία ᾿ ὅτε 
xai τὸ μεκρὸν ἀντάξιον μείζονος. 
— Κακὸν ἐπὶ κακῷ (Cod. 
éri xoxóy, superseripto e). — 
Κάμηλον $i imi κάμηλον᾽ ἐπὶ 
τῶν μεγαλοις μεγάλα σεροςτεϑὲν-- 
των. — Κανϑαρίδας ἐδή δο- 

ἐπὶ τῶν δυσῶδες ἐχόντων 
στόμα καὶ κάκοσμον. — Κα- 

“ ᾿ * v UN πνοῦ σκιὰν δεδοικέναι ἐπὶ 
E ἢ LM 5 σ᾿ 3 

τῶν τὰ μηδενὸς ἄξια φοβουμέ- 
yay. — Καὶ χειρὶ καὶ ποδὲὺ 
βοηϑεῖ" ^ ὅμοία τῇ πώντα κα-- 
λων σείειν. --- Καὶ βοῦς ἄρό- 
τῆς γέγονα᾽ καὶ ἐπὶ πολυμα- 
ϑοῦς xal ἐπὶ πολλὰ πονήααντος. 

MJ * “- 

“-- Κακὸν ἀναγκαῖον τὸ 

᾿πείϑεσϑαι γαστρί, 

᾿Κάφισς civog" 

ὃ πίϑος" ἐπὲ τῶν κατὰ μίμησιν 

ἐπὶ τῶν ματαίως 
Pd 

ἐπὶ τῶν 
ἐξ ἀνάγκης, καὶ οἷς OU χρὴ, π πει- 

᾿ ϑομέγων. — Κακὸς μὲν κό- 

δεινὸν Ób λιμός. — 
nj 4 - 3 

ἔπι τῶν απὸο- 

ἁλιέα 

θος; 

ρούντων τι διαπράξασϑαε᾽ 
γάρ φασι τροφῆς ἀποροῦντα PAN 

μῶνος 2. εἰπεῖν" κολυμιβήσω, ἀλλὰ 
διγήσω“. "ou χολυμβήσω, ἀλλὰ πει- 

γάσω. — Κακῶν ἔσντων δεῖ 

κύμενα πριστεῖν᾽ ὅτι δεῖ τὸν 

ἐν xaxoig ὄντα ἀπρεβολογεῖσϑαι, 

-- Koxdw κακῷ ἕπεται. 
1) Apost. Cent. XI. 24. 
2) Apost. Cent. XI. 25. 
5) Mosc. ὕσπληγκα. 
4) Apost. Cent. ΧΙ, 5$ e 

Laur. rem multis exponunt. 
Lucian. Jup. trag. c. 21: τῆς 

| Kevroiouv ὕβρεως xat παροινίας: 

Theogn. 897. Welck. dfeipairo 

um] τήνδε πόλιν, Πολυπαίδη; ὕ- 

Bess, ἥπερ Κενταύρους ὦμοφά- 

γους, δλέσῃ. Cfr. Bóttiger. Pict. 
Vas. Fasc. III. p. 99. sqq. 
.5) Apost. Cent. XI. 54. 
6) Apost. ἡ Cent. XI. 30. M4 
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Κενὰ  ιεὼ τυχῆης" πρὸς ἀγεπιτηδείους.. 
Κεστρεὺς ὃ "ἤστεύειν ἐ ἐπὶ τῶν λαιμάργων" a— 

πλησᾶον γὰρ τὸ ξῶον.. ΝΣ C o ΙΕ 
Κέρδους * bri. XD eni: ἑωλὸς πλέοσι. 

se * ot , , ἐς 2 . 

zTO x μετὰ τοῦ. 9 0ὺὃὺὃὺβ,β 4 S. 

Κισσὸς 9 μετ᾽ ávSeovijürot ἐπὶ βραδέων: ^ 
Κιλικοὶ 15 τράγοι" οἱ δασεῖς" ὅϑεν xol τὰ ἐκ 

τριχῶν κιλίκια λέγεται: o8 
Κινεῖς"5 τὸν ἀναγυθοκ᾽ ἐπὶ. τῶν εἐπισττωμένων 

ς PR P9 . 7’ € 5 ἢ MM ^! e ' 
ἑαυτοῖς τὰ κακὰ àgrL δὲ O 'ἀνάγυρος avdog, Ὁ τριβομδ-- 

^ ^^ - ^ , 

voy Obst" καὶ δῆμος τῆς ᾿Αττικῆς xol ὄνομα κύριον ἤϑωορ" 
, , »f , A » . " ε ἢ “ὦ € ^ 2 Ωῳ 92 ) 

TovtQv Óé τὲς éxeiis τὸ ἀλσὸς" ὁ. δὲ τῷ υἱῷ. αὐτοῦ 'απέ-- 

ume τὴν παλλακὴν, ἢ τις μὴ δυναμένη - συμπτεῖσαι τὸν 
“- « 5 ^^ ^" ] ). € A5 , 2 

παῖδα διέβαλεν ὡς ἀασελγῇ τῷ παερί" 0.08 ἐπηρωσδν αὐ-- 
τὸν καὶ ἐγκατῳκοδόμησεν" ἐπὶ τούτοις. καὶ ὁ πατὴρ ἕαυ-- 

Δ τ 4 . "EL: ^ Ac ο΄. , € « »!3 e 

τὸν ἀμηρτήσεν" 2). 0& παλλακὴ εἰς φρέαρ ξαύυτηὴν ἐῤῥείψεν' 
“ ) »"ΝΣ e 7 ἱστορεῖ δὲ Ἱερώνυμος ἐν τῷ περὶ τραγῳδοποιῶν ἀπεικά 

- , * 4 J ) . € Y 9 2 J 
ἔων τουτοῖς τὸν Ευριπίδου Φοίνικα" ὅταν οὖν ἐπὶ οἰκεί-- 
οἰς κακοῖς πρᾶσσῃ τις, λέγεται χινήσεις τὸν “Δναγυρὸν. 

€8T. χεγὴν weg ἐπὶ τῶν ud- 
τὴν πονούντων. ὦ 

7) Laur. om. Apogr. Dresd. 
Tj; omittit. 9 

8) Ápost. Cent. XI. 56. 
9) Aristoph. Pac. 699. de 

Sophocle. Laur. om. Lucian. 
Hermotim. €. 98. οὐδ᾽ ὃς στε- 
γὸν χομιδῇ κατακλεέεεν τὴν ἔλ- 
πίδα͵ imi διπὸς, ὡς ἡ παροιμία 
φησὶ, τὸν .Aiyaiov, 7 τὸν 16- 
γιον διαπλεῦσαι 9SéAóvroc. Ma- 

Car. χέρδος αἰσχύνης ἄμεινον. 
10) Macar. habet. Χηφῆνες 

μόχϑους ἄλλων κατέδονται, ἐπὶ 
τῶν ἀργῶν καὶ τὰ ἀλλότρια δα-- 
παγώνγτων. 

41) Apost Cent. XI. 58. 

12). Apost. Cent. XI. 's9- 
Sumtum ex Suida. Macar. ἐπὶ 
τῶν δασυτάτων καὶ ϑρασυτάτων 
καὶ ἀγροέκων. ἮΝ - 

15) Apost. Cent. XI. 41. Ori- 
basius ζατρικῶν ocvyoyoyiv lib. 
MM. ex. Dioscoride 1ta refert. 
᾿Ανάγυρον, οἱ δὲ ἕλκοπον, Sd- 
ἕινος ἐστὶ τοῖς φύλλοις χαὶ ταῖς 
ῥάβδοις προσεμφερὴς ἄγνῳ, dev 
δρώδης, βαρύοδμεος 1 ἰσχυρῶς" ἄν-- 
9 xod un ἐοικότα, καρπὸς εὖ- 
κερατίοις μιπροῖς, τὸ σχῆμα νετ 
φρῶν᾽ σιοιπέλος, στερεὸς, σαδη- 
oUveras δὲ περὶ τὸν τῆς σταφὺν 
λῆς πεπασμόν. lta Cod. Mos. 
quensis, Matth. 

4 
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povaroc ἐν ἐοῖς Ἕλλησι. Θαλεω δὲ γίνεται ἀκχουστὴς | 
᾿Αναξίμανδρος, Πραξιάδον μὲν παῖς, γένος δὲ καὶ αὐτὸς ὦ 

ἹΙιλήσιος. Οὗτος πρῶτος γνώμονας κατεσκεύασε πρὺς 
' » ' * | διάγνωσιν τροπῶν τὸ ἡλίου, καὶ χρόνων xol ὡρῶν xol | 

ἐσημερίας. ᾿Αναξιμαάνδρου δὲ γνώριμος ἐγένετο ᾿Αναξιμέ- 
νῆς Εὐρυστράτου ΠΠιλήσιος" τούτου δὲ ̓ Αναξαγόρας 'Hyy- 

or, βούλου Κλα ξομένιος" οὗτος δὴ πρῶτος διήφϑρωσε τὸν 
"tel ἀρχῶν λόγον" oU γὰφ. μόχον περὶ τῆς πάντων οὐσίας 

ἀπεφήνατο, ὡς οἵ πρὸ, αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ κιγοῦν- 
τος αὐτὴν αἰτίου" ἦν. γὰρ ἀρχήν, φησι, τὰ πράγματα 
ὁμοῦ πεφυρμένα, νοῦς δ᾽ εἰσελϑὼν αὐτὰ ἐκ τῆς ἀταξίας 
εἰς τάξιν ἢγαγεν" ᾿Αναξαγόρου δὲ ἐγένοντο γνώριμοι τρεῖς" 

᾿ Περικλῆς, ᾿Αρχέλαος; Εὐριπίδης" Περικλῆς μὲν οὖν A- 
ϑηναίων πρῶτος ἐγένετο, καὶ πλούτῳ καὶ γένδι τῶν xa? 
αὑτὸν διήνεγκεν. Εὐριπίδης δ᾽ ἐπὶ ποιητικὴν μεταβὰς 
ὑπὸ τινων σκηνικὸς φιλόσοφος ἐκλήϑη" ὃ δὲ ᾿Αρχέλαυς 
ἐν “αμψάκῳ διεδέξατο τὴν σχολὴν τοῦ ᾿Δναξαγόρου᾽ μὲ- — 
ταβὰς δ᾽ εἰς ᾿ϑήνας ἐκεῖ ἐσχόλασε, καὶ πολλοὺς ἔσχεν 

᾿᾿ϑηναίων γνωρίμους, ἐν οἷς καὶ “Σωκράτην" κατὰ δὲ τὸν 
, αὐτὸ τῷ “Ἵναξαγόρᾳ χρόνον, ἤκμασαν ἄνδρες gv 4, 
ἐξενοφάνης τε καὶ Πυϑαγόρας" τὸν μὲν οὖν Πυϑαγόραν | 

διεδέξατο Θεανὼ ἡ γυνή" οἵ vs viol αὐτοῦ Τηλαυγὴς χαὶ — 

Ἱπνήσαάρχος. Τηλαυγοῦς δὲ Ἐμπεδοκλῆς ἀκουστὴς γίνεται, | 
καϑ᾽ ὃν Ἡράκλειτος ὃ σχοτεινὸς ἐγνωρίζετο" τὸν δὲ E- 
γοφάνην λέγεται ὁ Παρμενίδης διαδέξασθαι" Παρμενίδην ἢ 
δὲ ΠΠέλισσος, ἸΜέλισσον δὲ Ζήνων Ó Ἐλεάτης, Ov ὃν Quo — 
ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ τότε τυράννου συστησάμενον ἁλῶναι, 
στρεβλούμενον δ᾽ ὑποντοῦ τυράννου, ὅπως τοὺς σὺν αὖτ 
τῷ ἄνδρας ἀπογράψηται, οὐ. προσποιηϑέντα, τὰς τοῦ 
τυράννου τιμωρίας, διαμαχεσάμενον, τὴν γλῶσσαν προς- 

' ? v e 2 ^ - d πτυσᾶι αὐτῷ, καὶ οὕτως ἐγκαρτερήσαντα ταῖς βασαγοις 
ἀποϑανεῖν᾽ τούτου δὲ “εύκιτιπος ἀχουστὴς γέγονε" “4Ἴευ- 
κίππου “δὲ Δημόκριτος, οὗ Πρωταγόρας, xo9^ ὃν ἤκμαῦε 
Σωκράτης, καὶ ἄλλους δὲ σποράδην ἐστὴν εὑρεῖν φυσι- 
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χοὺς φιλοσόφους, πρὸ Σωκράτου γενομένους" πλὴν ἀλλὰ 
πάντες ἀπὸ Θαλοῦ ἀρξάμενοι, κατώτεροι Κύρου τοῦ 
Περσῶν βασιλέως φαίνονται ἢ ἠκμακότες" μάλιστα δὲ IIAa-- 
των, ὃς ἀκουστὴς τὰ πρῶτα γενόμενος Σωχράτους, κἄ- 

πειτα τοῖς “Πυϑαγορείοις ὁμιλήσας τοὺς πρὸ αὐτοῦ πα»--- 

tag λόγῳ τὸ καὶ συνέσει καὶ τοῖς ἕν. φιλοσοφίᾳ δόγμα-- 
σιν ὑπερηκόντισεν. 

/ 

IXTOPIAL 

Περὶ '"Ixdpiov καὶ Ἦριγόνης. 

᾿Ικάριος γένος μὲν ἦν ̓ 4ϑηναῖος 9, ἔσχε δὲ ϑυγατέρα 
μονογενῇ Ἤριγόνην, ἥτις κύνα νήπιον ἔτρεφε" ξενίσας δός 
"ore ὃ ᾿Ικάριος Διόνυσον 5, ἔλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἶνόν τ 
καὶ ἀμπέλου κλῆμα κατὰ δὲ τὰς τοῦ ϑεοῦ ὑποϑήκας 
περιῆει τὴν γῆν, προφαίνων τὴν τοῦ Διονυσίου χάριν, ἔ-- 
χων σὺν ἑαυτῷ τὸν xvva' γενόμενος δὲ ἔν τοῖς τῆς πόλε-- 
ὡς βουκολίοις οἶνον παρέσχεν" οἱ δὲ ἀϑρύως ἐμφορησά-- 
μενοι, οὗ μὲν εἰς βαϑὺν ὕπνον ἐτράπησαν, οἱ δὲ περι-- 
λειπόμενοι. νομίσαντες ϑανάσιμον εἶναι φάρμακον τὸ πό-- 
μα, πλήσσοντες, ἐφόνευσαν τὸν ᾿Ικάριον" μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ 
γηψάγτων αὐτῶν καταγνόντες ἑαυτῶν εἰς φυγὴν ἐτραάπη-- 
σαγ᾽ ὃ δὲ κύων ὑπυστρέψας εἰς τὴν Ἦριγόνην δι᾽ 0Qv— - 
γμοῦ ἐμήνυσεν αὐτῇ τὰ γενόμενα" 7) δὲ μαϑοῦσα ταἀληϑὲς, 
ἑαυτὴν ἀνήρτησε, νόσου δὲ ἐν ᾿ϑήναις γενομένης κατὰ 
Ἰρησμὸν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τόν τὲ Ἰκάριον καὶ τὴν ἨἬριγόνην 
ἐνιαυσιαίαις ἐγέραιρον τιμαῖς, οἱ δὲ καταστερισϑέντες, 
Ἰκάριος μὲν βοώτης ἐχλήϑη, Ἤριγόνη, δὲ παρϑένορ᾽ ὁ δὲ 

χύων τὴν αὐτὴν ὀνομασίαν à ἔσχεν, Ἢ ἱστορία παρὰ Ἔρα-- 
τοσϑένει. ᾿ 

8) Icarius Thrax vocatur ἃ Ni- 9) Cod. Διόνυσος. 
colao Sopbista Progymn. p. 545. 
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Περὶ Ἰξίωνως. 

Ἰξίωνά φησιν ὃ μῦϑος ἐπιϑέσϑαι τῷ γάμῳ τῆς H- 
ρας τὴν δὲ νεφέλην μορφώσασαν, ἄνϑ᾽ αὑτῆς αὐτῷ 
προσιέναι" μιχϑέντος δ᾽ αὐτοῦ τῇ νεφέλῃ γεννηθῆναι τὸν 
Κένταυρον" γνόντα δὲ τὸν Δία παρὰ τῆς Ἥρας, τροχῷ 
τὸν ᾿Ιξίωνα ἐνδῆσαι, ὥστε ἀπαύστως ἐπ΄. αὐτοῦ φέρεσϑαι" 
τάχα δὲ σημαίνοι ἂν ὃ μῦϑος, ἐπιϑέσϑαι μὲν πολιτικῇ 

. xoà βασιλικῇ προνοίᾳ τὸν Ἰξίωνα" Ἡραῖον δὲ τὸ τοιοῦτον 
τῆς ζωῆς εἶδος" ἀνάξιον δὲ φανέντα κατὰ δίκην τῆς H- 
ρας, εἰδώλῳ τινὶ “ἐνύλῳ καὶ τεϑολωμένῳ τῆς τοιαντης 
προστασίας περιπεφεῖν᾽ ὕπερ ἡ νμεφρέλη δηλοῖ, ἀὴρ οὖσα 
ϑολῴδης καὶ ὑλικώτερος" τούτῳ δ᾽ οὖν συμπλακέντα τῷ 
εἴδει γεννῆσαν μὲν σύμφυρσιν ᾽5 λογικῶν τε καὶ ἀλόγων 
ἐνέργειαν" ἐνδηϑῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ᾽ ἀξίαν πᾶσιν 
ἀφορίζοντος δημιουργοῦ QeoU ἐν τῷ τῆς εἱμαρμένης τε 
καὶ γενέσεως τροχῷ, οὗπερ ἀδύνοτον ἀπαλλαγῆναι κατὰ 
τὸν Ὀρφέα, μὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχείνους ἱλεωσάμενον᾽" οἷς 
ἐπέταξεν ὁ Ζεὺς, κύκλον v' ἀλλῆξαι καὶ ἀμύξαι κακύτη-- 
zog τὰς ἀνθρωπίνας ψυχας. 

Περὶ Ἰοῦς xal ᾿4ργειφόντου. 

Ἰοῦς τῆς Ἰνάχου ϑυγατρὸς. ἠράσϑη ὃ Ζεὺς, καὶ ἵνα 
διαλάϑῃ τὴν αὐτοῦ σύνευνον Ἥραν, μετέβαλεν εἰς βοῦν 
τὴν [or 7) δὲ Ἥρα foro τὸν πανόπτην ἐπέστησε φύλα- 

κα" ἀποστείλας οὖν ὃ Ζεὺς τὸν Ἑρμῆν, ivo κλέψῃ τὴν 
βοῦν, χαὶ μὴ δυνηϑεὶς λαϑεῖν τὸν "Agyov, τοῦτον πεφύ-- 

yeuxev* ὅϑεν xol .Δργειφόντης ἐκλήϑη. 

Περὶ Ἱππαρχίας. 

“Ἱππαρχία, ἸΠαρωνῖτις **, ἸΠητροχλέους μὲν ἀδελφὴ, 

Κρέοντος δὲ γυνὴ, Θεόδωρον τὸν ἐπικληϑέντα ἄϑεον & 

40) Ad marg. ye. σύρφυσιν. 41) Cod. αρωνίτης. 

/ 
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Αυσιμάχον συμποσίῳ. ἐπήλεγξε ?*, σόφισμα προτείνουσα 
e" (A “ ’ . 9 94 3 e ' ? € 

τοιοῦτον, O ποιῶν Θεῦδωρος, οὐκ ἂν ἀδικεῖν λέγοιτο, evà 

Ἱππαρχία ποιοῦσα τοῦτο ἀδικεῖν λέγοιτ᾽ ἄν. Θεύδωρος 
δὲ τύπτων ἑαυτὸν οὐκ ἀδικεῖ. "οὐκ ἄρα '"Innopygle Θεόν: 
ὅωρον τὐπεουσα ἀδικεῖ" ὁ δὲ πρὸς τὸ λεχϑὲν. οὐδὲν ἂν» 
πήντησεν, ἀνέσυρε δ᾽ αὐτῆς ϑοιμαάτιον" ἀλλ᾽ οὕτενκαεε-- 

! « € , » , € 4 « 954 

πλαγηὴ ἡ Ἱππαρχία, οὔτε διεταράχϑη ὡς γυνὴ, ἀλλὰ καὶ 
εἰπόντος αὐτῇ, αὕτη ἐστὶν ἡ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκμποῦσα 

J, 9 , 3 J 2 s ^ P χερχίδας, ἐγώ, φησίν, eit, Θεόδωρε, ἀλλὰ μὴ. κακῶς 
σοι δοκῶ βεβουλεῦσϑαι tegi ἐμαυτῆς, εἰ. τὸν χρόνον, Ov 
ἔμελλον ἱστοῖς προσαναλώσειν, τοῦτον εἰς παιρδεῖαν .κα-- 

τεχρησάμην:; Sor otn RUCLAY 

"Mox τοῦ x ὄτοιχείου. "" "n 

Τὸ x μετὰ τοῦ. EY 

Κακοῦ * κόρακος κακὸν ὠδν" Κόραξ « τις συνξ-- 
τὸς ἀνὴρ καὶ * χρῆσϑαι πράγμασιν ἱκανὸς, συνιδὼν, ὅτι 
οὐχ ὕμοιον τυράννῳ διακονεῖσθαι, καὶ δήμου γνώμην 
χειρώσασϑαι ἀπελϑὼν συνέθηκε τέχνην περὶ προοιμίων 
xal διηγήσεων καὶ ἀγώνων καὶ ἐπιλόγων, δι᾽ ὧν τὸν δῆ-- 
μον, ἔχεειϑεν" ἐντεῦϑεν προήει βοῶν καὶ παρακαλῶν τὸν 
βουλόμενον μαϑεῖν ἐπὶ ῥητῷ μισϑῷ χιλίων δραχμῶν" ὃ 
τοίνυν Τισίας προσῆλϑε μαϑεῖν, καὶ μαϑὼν ἠγνωμόνη-- 
σεν αὐτῷ περὶ τὸν μισϑὸν, καὶ ἐπὶ τούτῳ συνέστη δικα-- 
στήριον, καὶ τῶν χριτῶν συνελϑόντων ἔφη ó Κύραξ δι-: 
λημμάτῳ χρησάμενος, ὡς eb μὲν νικήσει ὃ Τισίας 3, ὦ- 

12) Cod. ἐπέλεγξε. 2) xal χρῆσϑαι posui ex con- 
1) Apost. | Cent. X. 64. Ma- jectura Matthei: Mosc. κεχρῆ- 

Car. ἐπὶ τῶν κακῶν Ux wovéov ] σϑαι. 
καχωτέρων. . 8) Τισίας scripsi, cum Mosc. 

40 
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᾿φειλαὶ σπτωφασχεῖν, ὠφέληται γάρ". δὲ δὲ μὴ νικήσει, xoi 
οὕτως ὠφενλε “παρασχεῖν, ἡττήϑη γάρ "ὁ δὲ Τιαίας πρὺς 
ταῦτα λέγων ἀπεκπρίνατο;. té εἰ μὲν νικήσω, οὐκ ὥφειλον 
παρασχεῖν; νενίκηκα ye" sb δὲ μὴ νικήσω, οὐκ ὥφειλον 
παρασχεῖν, ov γὰρ ὠφελήϑινὶ. ἀπορήσαντες οὖν οἱ διχα- 
σταὶς ἀνεβόησαν. A&yorres y χαχοϑι κόρακος κακὸν 0y' ἢ , 
Urt τὸ .Σῶρ» ὁ add ἀβροτόν ἐστι καὶ φὸ. oiov, Oe ἡ 

| παριμμέα, 

. δίδαξάς μὲ τὸ πείϑεεν. 

. ὀῳφδέλεες τὸν 490v 

Uy "Kaxeic- ὁμιλῶν αὐτὸς: ἀκβήσῃ κακός. 
4.35 20. 3. *— " 

«ὦ ule μαμτῷ βαλανεύσω" ἀντὶ τοῦ αὐτὸς ταῖς 

ἐμαυτοῦ χροίαις. ὑπηρετήσω. v. ." 1 

«Καϑεύδων γὰρ οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος. 
Καὶ 5 ἐπὶ τῷ βωμῷ τὸν ἐπίέβουλον᾽ λείπει 

h. L et infra praebeat Σιτίας, 
ita enim antea: scriptum et ita 

in Rhetoribus Graec: T. 1I. P. 7. 
legitur.  Apponimus ex bis 
dilemma 'Tisiae argutissimum: 
ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ φησὶν ὃ 
Τισίας πρὸς τὸν Kdeaxa, τῷ 

διλῃμμάτῳ, σχήματι χρησάμενος 
— o Κόραξ, τί ἐπηγγείλω m 
δάσκδιν; δ᾽ ὃ) Κόραξ eat" «τὸ 
meideiy, ὃν. ày Séine" πρὸς TaU- 
rà Ó Tiocíag' si μὲν τὸ πείϑειν 

μὲ ἐδίδαξας, Ἰδοὺ πείϑω σὲ μη-- 
δὲν λαμιβάνειν, εἰ δὲ τὸ πείϑειν 
pe οὐκ ἐδίδαξας, καὶ οὕτως οὐ-- 
δέν σοι παρέχω, ἐπειδὴ οὔκ ἔ- 

Πρὸς 

ταῦτα λέγουσι, φῇσαι τὸν Κόρακα, 
τῷ αὐτῷ σχήματι χοησάμεγον᾽ 
εὖ μὲν τὸ πείϑειν διδαχϑεὶς, 
σείϑεις MP μῷ “λαβεῖν, δοῦναι 

ὡς διδα-- 

χϑεὶς Tó' ̓σεεΐϑειν, εἶ δὲ καὶ 
πάλιν oU πείϑεις μὲ μὴ αβεῖν, 
"αἱ οὕτως ὀφείλεις τὸν μεσϑόν. 

οὔτε γὰρ ἔπεισάς μι τοῦ. λαβεῖν 
τὸν μισϑόνγ. 
δικασταὶ ἄντε ψήφου εἵἴπον᾽ xa- 
κοῦ κόρακος xaxd dd' ὥσπὲρ 

| eg, 

Πρὸς ταῦτα οἵ! 

γὰρ ὃ κόραξ καὶ τὰ τούτου ὠὰ 

ἄχρησξα ἡμῖν εἶσι“ "πρὸς βεῶσιν, 

οὕτως καὶ ὕμεϊς ᾿ἄχρηστοί ἐστε 
πρὸς διοίκησιν πραγμάτων διὰ 
τὴν ἄκραν δεινότητα ἢ οὕτως" 
ὥσπερ. οὗ γεοττοὶ τῶν κοράκων 

᾿ βρῶσιν ἱχανὴν παρὰ τῶν γονέων 

μὴ λαμβάνοντες. τοὺς. γονεῖς ἐ- 
σϑίουσιν, οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀλ- 
λήλους ἐσϑέετε. "dé yovos δέ τι- 

ὅτε προῦπῆρ χεγ ἀὕτη ἥ 
παροιμίᾳ, καὶ προσφύρως οἵ δι- 

κασταὶ αὐτῇ ἔχῥήσαντο. Apost. 
alias interpretationes praebet, 
ab Arsenio omissas. Lucian. 
Pseudol c. 50. πλὴν εἴ γέ τι 

καὶ ἕπαινέσαι μοι" δώσεις πάνυ 
ἀστείως ὑπ σοῦ πεετεραγ μένον, 
ὅπότε τοῦ Τισίον τὴν τέχγην 
οἶσϑα, ὡς τὸ δισχόρακος ἔργον 
αὐτὸς ἐποίησας. ξξαρπάσας τοῦ 

ἀνοήτου ἐχείγου -πρεσβύταυ χρυ- 
σοῦς΄ τριάκοντα" ὃ δὲ διὰ τὸν 
Τισίαν, &vri τοῦ βιβλίου, πεγ- 
τήχοντα καὶ ἑπτακοσίας ἐξέτισε 
κατασοφεσϑείς. 

4) Ex Aristoph. Pac. 1103. 
5) Apost. Cent. X. 69. Sum- 

tum est ex Plutarcho Apophth. 
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χρὴ καδένειν" ᾿Αγεσικλῆς» Ov aderxedotuavicov, βὰσιλθὺς ἔφε:"-, 
στώς ποτε κῷ βωμῶ' δῆς Χαλκιοίκου καὶ βουϑυτῶν,,. ἕ-- 
πειδὴ φϑεὶρ αὐτὸν ὀδακεν,. οὐ διεπράπη .λαβῶν. δὲ .τερ--- 
ριφανῶς ἐναντίον πάντων xovéxverre , σεροσειπυὼν, νὴ; φαῦφ᾽ 
ϑεοὺς, ἡδέως vOv ἐπίβουλον καὶ ἐπὶ, τῷ βωμῷ... .... 4 

Καὶ 5 βαίτυλον ἂν κατέπιες". 
λιμβῶν" βαίτυλος. dé ἄσειν. à ἐαπαχργαγῳβένος" λίϑᾳς, ὃν 
Κρόνος κατέπιεν ἀντὶ τοῦ Διός. | 

Καιρῷ, δουλεύειν καὶ ϑεὸς By: dugoqn. 
. aad tes 3. 8M SM ase, 

aed y uU 
Καὶ κησπῳρανιμισῶ τὸν ἐκ διξῶν FREI 

7€ 7G λάχανα" dAEavógog; εἶπε τοῦτο ͵ Ζτρ00 τὸν CUu 
βουλεύοντα λαμβάνειν τέλη πλείονα ἐκ τῶν τς τὰ ; 

Κακῶν πανήγυρις 1: ἐπὶ. πλήϑους, καχῶν. ἌΝ 
Κακῶς δ᾽ ἀκούξιν πρὸς, σὲ ἐστι χαὶ ̓ ἄλλως" | 

ἀντὶ τοῦ" αὺ εἶ σρυτῷ καὶ τοῦ ἐπαινεῖσϑαι. xol τοῦ Ü ye. 
γεσϑαι αἴτιος. 

edt, 
£ 

Κακὸν 9 ἄγγος οὐ pr gola τῇ» κα- 
χὺς ἀνὴρ μακρύβιος. 

Κακὸν "9 δῶρον! ἔσον ζημία. 
Κακὰ μὲν ϑρίπες S5 κακὰ δὲ ined 

"8 
e 

. ,2}} do m 
λυμαντικοὶ, καὶ oL uiv t τὰ ξύλα, οἱ δὲ τ τὰ ἃ κῤέῤῥα᾽ ἐσϑί-. 

ουσιν.. . 

Καδμεία γέκη 5 
ε 

κλῆς γὰρ καὶ Πολυνείκης, υἷο 

Lacon.. p. 208. E. Sed Agesi- | 
lao tribuit Plutarchus. 

G). Apost. Cent. X. 71. 
7) Apost. Cent. X. 78. πα- 

νήγυρις δένδρων | Achill. Tat. I 
15. ubi Jacobs.  « 

8) kpost. Cent... X. 82. 
9) Apost. Cent. X. 98. 
10) Apost. Cent. XLI 10. 

Macar. κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρον 
ὄνησιν οὐκ ἔχει᾽ ὅμοιον τῷ πα-- 
e Σοφοκλεῖ" ἐχϑρῶν .ἄδωρα 
δῶρα οὖκ ὄνήσιμαι" 

Δ 5a δὲ 

ἡ ἐπὶ τῶν κακῶν vixi: Ἔτεο-- 
A- i Οἰδέποδοξ, ». τινὲς. δὲ "Ka- 

171 
14) Apost. Cent. XL a5-. "n 
19) Apost. .Cent..X, 79. Ma-.. 

car. ἐπὶ τῶν δαυτοῖς -ἄλμσαατενῆ 
du γίκην, Tt0400u£var,, Pausan, 

IX. 9. 5. ad: Argivorum et 
Thebanorum. . pugnam, refert: 

| ἐγένϑτο δὲ xai αὐτοῖς τὸ ἔργον 
οὐκ &v8v axi ^ μεγάλων y ΓΤ 
ἀπ᾽ ἐκείγου τὴν σὺν δλέϑρῳ τῶν 
κρατησάντων Καὸμείαν ὄνομάζο- 
μεν φέκῳν. Àristid. Encom. Ro; 

mae p. 209. e44c τοῦτο δὴ τὸ 

λεγόμενον τὴν Καδμείαν νέκην 
΄ A0 * 



* 
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διίου" ov τὴ» βασιλείαν. οὗ υἱοὶ. διξδέξαντο, καὶ συνέϑονιο 
πρὸς ἀλλήλους, ἕνα καὶ ἕνα χρόνον βασιλεύειν αὐτούς" 
βασιλεύσας δὲ 0 Ἐτεοκλῆς οὐκ ἐβούλετο Πολυνείκην κα-- 
τὰ τὸ δόξαν βασιλεῦραιν" καὶ τῷ πολέμῳ ἀλλήλους διε-- 
χειρίσαντο, καὶ ἐπὶ καχῷ νενικήκασιν, ὅτε ὃ ἕτερος 

ἀνεῖλε τὸν ἕτερον. 
^Ka9^H: ἑαυτοῦ Βελλεροφόντης" ἐπὲ τῶν καϑ᾽ 

ἑαυτῶν τι ποιούντων. 

Κανϑάρου μελάντερος "4, καὶ κανϑάρου 
σοφώτερφς" ἐπὶ τῶν πονηρῶν καὶ κακοήϑων. 

᾿Κανϑάρου oxi 15. ἐπὶ τῶν φοβουμένων ἔνϑα 
οὐ δεῖ. | 

«Κἂν, ἐπὶ νεκροῦ 16 κερδαίνειν' ἐπὶ τῶν κερ-- 
δαινόγτων ἐκ πενήτων ἢ τεϑνεώτων. ᾿ 

Καϑώσπερ A αἱ τίτϑαι ὀιτίζεις κακῶς" ἐπὶ 

Κλέωνος ἐῤῥήϑη, ὃς ὀλίγα τῷ δήμῳ. χαριζόμενος τὰ 
πλείω ἐκέρδαινε * λέγεται δὲ ὅταν προφάσει τινὸς λαμ-- 
voy τις χρήματα κατεσϑίῃ αὐτὰ" αἱ γὰρ τίτϑαι δια-- 
μασώμεναι τὰς τροφὰς, ἐξαίρουφαι τοῦ στόματος τοῖς τῶν 
παΐδων ἐντιϑέασιν᾽ εἶτα συμβαίνει αὐτὰς ὀλίγα. μὲν τοῖς 
παιδίοις διδόναι, τὰ πλείω δὲ κατεσϑίειν. 

4 ' ' »" 
10€ 

- κι" " 

νίάς. -— Ὑπὲρ τῶν reTT. Ῥ- 
| 141. ὥστε τὴν “Καδμείαν yxp» 
ἡγεῖτο. νικήσειν," ὡς ἑτέρως δὲ 
πράξας ἀπολεῖν τὴν πόλιν. Clem. 
Strom. I. 40. p. 544. ἐπεὶ καὶ 
αἱ λέξεὶς αὗταὶ τῶν σοφιστῶν οὗ. 
povov 7οητεύουσι, κλέπτουσι τοὺς 
“τολοὺς, βιαξζόμενα: δ᾽ ἔσϑ᾽ 6- 
τε Καδμείαν νέχην ἀπηνέγκαντο. 
Plut. de educat. p. 10. À. οὔ 
γὰρ τὸ νικᾷν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἡττᾶσϑαι ἐπίστασϑαι καλὸν, iv 
οἷς τὸ vixüv βλαβερὸν, Kari ydo 

τς ἀληϑῶς καὶ νίκη Kadutía, ubi 
brevior solito Wyttenb. 

ἐνίκων aiios περ τῆς ἥγεμο-- | 13) Ap. Cent. X. 86. Mac. κατ᾽ 
ἀὐτοῦ Βελεροφόντης (sic)* ἐπὶ τῶν 
ἐπ δλέϑρῳ οἰκείῳ διακονούντων. 

14) Macar. Kay 9doov σσφώτε- 
ρος inl τῶν σφόδρα σοφῶν καὶ 
πανούργων ᾿Κάνϑαρος γάρ τις ἐ- 

γένετο κακοῦργος καὶ πονηρὸς, ὃς 
ἐπὶ προδοσίᾳ κριϑεὶς LA ovo 

ànéSavev. 

15) Apost. Cent. X. 95. Ma- 
'car. ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. 

46)’ Apost. Cent X. 95. xi» 
ἀπὸ νεκροῦ φέρη. 

47) Apost. Cent. XI. 16. Ari- 

stoph.Equ. 716. — Mox Mosc. 
ὅταν — κατεσϑέει. 
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M 

Καρκῖνος λαγὼν αἱρεῖ *9* ἐπὶ «Qv ἀδυνάτων. 
Καρκῖνος ? ὀρϑὰ βαδίζειν οὐ μεμαϑηκεν" 

íi τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων περί τι. 
Καρικὸς τράγος 30. ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. 
Καταφρόνει ϑανάτου, ὅτι οἱ τοιοῦτοι μεγίστην ἑαυ-- 

τοῖς δόξαν περιποιοῦσι. 

Κατόπιν ξδορτῆς ἥκεις 7*7 

πράγματος ἀπολιμπανομένων. 
Κατὰ βοὸς εὔχου 53: ἐπὶ τῶν μέγα βοώντων. 

2 A ^ ἀφ 

ἐπὶ τῶν καλοῦ 
, 

Κατὰ ῥοῦν φέρεται 43. ἐπὶ τῶν svnAoovytoy 
καὶ εὐτυχούντων. “«Τουκιανὸς" ταυτὶ μὲν κατὰ ὑοῦν προ-- 
χωρεῖ τῷ Zap. N 

᾿ 

Καπνὸν φεύγων εἰς πῦρ περιέπεσον. 

Κάμηλος “4 ἐπιϑυμήσασα κεράτων καὶ τὰ. tU 
προσαπωλεσεν" 
καὶ τῶν οἰκείων. 

οἱ τὰ ξένα ζητοῦντες ἀπαλλοτριοῦνται 

Κάτοπτρον "5 εἴδους χαλκός ἐστιν" οἶνος δὲ νοῦ... 

Καλὸν τι καιροῦ παντὸς εἰδέναι μέτρον "δ. 

18) Mosc. atpes. 

19) Apost. Cent. XI. 11. plu- 
ra addit. Aristoph. Pac. 1085. 
Οὔποτε ποιήσεις τὸν καρχίνον ὃρ-- 

$2 βαδίζειν. 
20) Apost. Cent. XI. 15. 
21) Apost. Cent. XI. 4. Plat. 

Gorg. init.. ἀλλ᾽ ἢ, τὸ λεγόμε- 
yov, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν καὶ 
ὑστεροῦ ιθν, 

22) Apost. Cent. X. 90. 
23) Apost. Cent. XI. 20. Lu- 

ciani locus est in Jove Trag. 
€ 50. Tom. VI. p. 285. Bip. 
Achill. Tat. X. 5. χατὰ δοῦν ége- 
eóut9a. Macar. xara δοῦν ràya- 

.94' ini τῶν εὖδαιμονίᾳ πολλῆ 
χρωμένων. 

24) Vide νὰν ἣ κάμηλος etc. 
25) Stob. T. 48. 15. Apost. 

Cent. XI. 5. addit: “ἰσχύλου 
(Fragm. 15.). Cfr. Theogn. 287. 
Welck. 
"Ev πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυ - 

0y ἴδρεες ἄνδρες 
Τιγνωώσκουσ᾽, ἀνδρὸς δ᾽ οἶνος ἔδει-- 

tfe νόον, ..— 
ubi Welcker. 7 

26) Macario propria sunt: 
Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ xo- ᾿ 
τέει" ἐπὶ τῶν Óuorézvov δια-- 
φϑονουμέγων. —. Κακὸν Τε- 
γέδιον" ἐπὶ τῶν πάγυ αἀκληρῶν 
καὶ ἀπαραιτήτων. -- Καὶ τν- 
φλῷ δῆλον᾽ ἐπὶ τῶν ἄγαν σα-- 
φεστάτων. — Καρπὸν ὃν ἔ- 
dai IT 9f£Qibe. ἐπὶ τῶν TOL- 

aUra πασχόντων, οἷα ἔδρασαν. -- 
Καρπάϑιος τὸν λαγώ" ἐπὸ 

τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἐφελχομένων τὰ 
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Τὸ x μετὰ τοῦ.Ξ." ; 
. , : "PP Κερκ κωπίξ &Ly ** ἀντὶ τοῦ ἀπατᾷν καὶ δολιευεσϑαι" 

μετήνεκται δὲ ἀπὸ τῶν χερκώπων. 
Κέντει " τὸν πῶλον περὶ τὴν ύσσαν,, ἤτοι 

“πρὸς τὸ προκείμενον ἐπανηκε " ψύσσα γάρ ἔστιν ὃ χαμ- 

πτὸς, καϑ' ὃν οἱ ἱππεῖς δρόμῳ φϑανοντὸς ἐχαμπτον᾽ xai 

εἷς τὴν ὕσπληγγα 3 ἐπανήρχοντο, ὃ δὲ πρῶτος φϑάσας 
ἑταινιοῦτο.᾽ 

Ἀενταύρων͵ 4 ὕβριν μεμίμηται" ἐπὶ τῶν πλού- 
i γαυριώντων. καὶ ὑβριζόντων. 

Κεχύλισται 5'0 πίϑος" ἐπὲ τῶν κατὰ μίμησιν 

ἑτέροιν μάτην TL ποιούντων. 

Κενοὶ 9 κενὰ βαυλϑθύονται" ἐπὶ τῶν ματαίως 
βουλενομένων. ZEN | ^ 

ἃ dae 

κακά. - — Ko9? ὕδατος yed- ᾿ποείϑεσϑαι γαστοί, ἐπὶ τῶν 

qes^ Ἐπὶ τῶν ἀνόνητα πονούν-- ἐξ Gvdyxgs, καὶ οἷς o) χρὴ; πει- 

vov. “τ Κάϑιζεο. ἐπὶ κώπην" . ϑο μένων. ---- Κακὸς μὲν κχό- 
νπαρεγγυῷ. ἐνεργὸν εἶναι. — Ka-|ooc, δεινὸν δὺ λεμός. — 
τὰ ποδὸς βάσιν" ἐπὶ τῶν κα-- ᾿Κάριος αἵἷνος" ἐπὶ τῶν ἀπο- 

| τὰ μικρόν τι πραττόντων. — Kai ρούντων τι διαπρά ἐξασϑαιε᾽ ἀλιέα 

ἀσχολίας. ὑπέρτερον." . ἐπὶ γάρ φασι “τροφῆς ἀποροῦντα a 
τῶν τἄλλα μὰν παραιτουμένων, ἕν μιῶνος 5. εἰπεῖν. κολυμβήσω, ἀλλὰ 
δέ τε προχρινόντων (Pind. Istm. διγήσω “. T. χολυμβήσω, ἀλλὰ πει- 

l. 9.).. — Χἂν τοῖς λεεψ «- γάσω. — Κακῶν ἐόντων δεῖ 

do ἔνεστιν εὐωχία" ὅτι κύμενα πριστεῖν᾽ ὅτι δεῖ τὸν 
καὶ τὸ μικρὸν ἀντάξιον μείζονος. | ἐν κακοῖς ὄντα ἀπριβολογεῖσϑαι. 

— Kaxóy ἐπὶ κακῷ (Cod.| — Kaexdw κακῷ ἕπεται. 
ini κακὸν, superseripto à). —| 1) Apost. Cent. XI. 24. 
Κάμηλον ἐπὶ κάμηλον" ἐπὶ] 2) Apost. Cent. XI. 25. 
τῶν μεγάλοις μεγάλα στροςτιϑὲν -- 5) Mosc. ὕσπληγκα. 

των. — Κανϑαρέδας ἐδήδος- 4) Apost. Cent. XL 51. e 
'Yag ἐπὶ τῶν δυσῶδες ἐχόντων | Laur. rem multis exponunt. 

στόμα καὶ xdxoouov. — Κα- ] Lucian. Jup. trag. c. 21. τῆς 
κενοῦ σκιὰν δεδοικέναε, ἐπὶ Κενταύρων ὕβρεως καὶ παροινίας. 

τῶν τὰ μηδενὸς ἄξια φοβουμέ- Theogn. 897. Welck. diga 

yov. — Καὶ χειρὶ καὶ ποδὲ] μὴ τήνδε πολιν, Πολυπαίδῃ, V- ͵ 
βοηϑεῖ" ὅμοίᾳ τῇ πάντα xd- | βρες, ἥπερ Κενταύρους ὠμοφα- 
λων σείειν. — Καὶ βοῦς ἄρό-  γους, δλέσῃ. Cfr. Bóttiger. Pict. 

τῆς γέγονα᾽ καὶ ἐπὶ πολυμα- | Vas. Fasc. III. p. 99. sqq. 

ϑοῦς καὶ ἐπὶ πολλὰ πονήσαντος. . 5) Apost. Cent. XI. 54.7 

— Kaxóv ἀναγκαῖον τὸ 6) Apost. . Cent. XI. 30. M4- 

΄σ- 
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Ksva τα τυχῆς πρὸς ἀγεπιτηδείους. 

Κεστρεὺς 8 κησεεύδι" ἐπὶ τῶν λαιμάφγων᾽ ἀ-- 
πλησεον γὰρ τὸ ζῶον. νον νλο τ νὰ - 

Κέρδι ovg ? ἕκητι" T eni: dursdo σλέοὶ. 

Se 07 t gy a AEN ' 

26 VEO * μετὰ σοῦ. 79  . ὶ 

Κισσὸς * μετ᾽ ἀνϑεσνήνρεα" ἐπὶ βραδέων: '- 
Κιλικοὶ * τράγοι" οἱ δασεῖς" ὅϑεν xol τὰ ἐκ 

τριχῶν κιλίκια λέγεται. s ἈΠῸ | 
Κινεῖς-"" τὸν üvoygvgox πὶ τῶν ἐπισιτωμένων 

ς FED" Pg. 7 € 5 ἢ “7 e ' 
ἑαυτοῖς τὰ x«xG ὅστί δὲ ὁ ἀνάγυρος av9og, 0 τριβομδ-- 
voy ὄζει" καὶ δῆμος τῆς ᾿Δττικῆῇς καὶ ὄνομα κύριον ἤϑωορ" 

' J »* , N » " € ^m Cv * '- 7 r 

τούτου δέ Tag &xew's τὸ C€ÀOOG' ο. δὲ τῷ υἱῷ. αὐτοῦ 'απέ-- 
μηνε τὴν παλλακὴν, 5 τις μὴ δυναμένη συμπεεῖσαι τὸν ς 

- , € 5 ^» ^ . € A 5 , ? 

παῖδα διέβαλεν ὡς ασελγῆ τῷ πατρί". δὲ ἐπηρῶσϑν αὐ-- 
τὸν καὶ ἐγκατῳκοδόμησεν᾽ ἐπὶ τούτοις καὶ ὁ πατὴρ ξαυ-- 
τὸν ἀνήρτησεν᾽ “ἡνδὲ παλλακὴ εἰς 'φρόαρ ξαυτὴν ἔῤῥιψεν: 
ἑστορεῖ. δὲ Ἱερώνυμος ἐν τῷ περὶ τραγῳδοποιῶν ἀπεικά-ν 

΄ J 4 4 J , . € Y PE 3 , 
Go» τούτοις τὸν Εὐριπίδου Φοίνικα" ὅταν οὖν ἐπὶ οἰκεί-- 

Og καχοῖς πρᾶσσῃ τις, λέγεται κινήσεις τὸν “Ἵνἀγυρὸν. 
- 

Car. χεγὴν ψάλλεις᾽ ἐπὶ τῶν ud- 12) Apost. Cent. XI. "sg. 

τὴν πονούντων. | Sumtum ex Suida. Macar. ἐπὶ 
7) Laur. om. Apogr. Dresd. τῶν δασυτάτων καὶ ϑρασυτάτων 

τῆς Omittit. καὶ ἀγροέκων. 7 
8) Apost. Cent. XI. .56. 15) Apost. Cent. XI. 41. Ori- 
9) Aristoph. Pac. 699. de|basius ierorxóv cvyaywyv lib. 

Sophocle. Laur. om. Lucian.| ΝΕ. ex. Dioscoride ita refert. 
Hermotim. c. 38. οὐδ᾽ ἃς στε- ᾿Ανάγυρον, οἱ δὲ ἕλκοπον, ά- 
γὸν χομιδῇ κατακλεέεεν τὴν ἔλ--] μνος ἐστὶ τοῖς φύλλοις χὰὶ ταῖς 
πίδα͵ in διπὸς, ὡς ἡ παροιμία | δάβδοις προσεμφερὴς ἄγνῳ, δεν 
φησὶ, τὸν .Miyoiov, ἢ τὸν "Id- | δρώδης, βαρύοδ μος i ἰσχυρῶς" ἄν-- 
*i0y διαπλεῦσαι ϑέλοντας. Ma- | 95 πράμβη ἐοικότα, καρπὸς εὖ- 
Càr. χέρδος αἰσχύνης ἄμεινον. κπερατίοις μιπροῖς, τὸ σχῆμα νε- 

10) Macar. habet. Κηφῆνες φρῶν᾽ ποικίλος, στερεὸς, σαδη-- 
μόχϑους ἄλλων κατέδονται, ἐπὶ ρύνεται δὲ περὶ τὸν τῆς σταφὺν 
τῶν ἀργῶν καὶ τὰ ἀλλότρια δα--͵ λῆς πεπασμόν. lta Cod. Mos. 
παγώντων, quensis Matth. 

11) Apost. Cent. XI. 58. ͵ 
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Κιχάνει vot βραδὺς ὠκύν' ἐπὶ τῶν ἡττωμένων Ὁ 
παρὰ τῶν ὑποδεεστέρων. Ὅμηρος "^ 

Ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος, ἐὼν βραδὺς, εἶλεν one, 
ΜΝ , Ls Ωκυτατὸν περ ἐόντα ϑοῶν, ὁ aL Ἶ Ὄλυμπον é ἔχουσι, 

Χωλὸς ἐὼν τέχνῃσι, τὸ καὶ μοιχαγριΐ ὀφέλλει. 
Κίνδυνος "5 7 ἐν πρώρᾳ, σελίές" ἐκεῖ γὰρ οἱ 

πειραταὶ πρῶτον ἀναβαίδουσι. μαχησόμδνοι.. 
A 
v 

Τὸ x μετὰ τοῦ o. 

Κόσμει * Σπάρταν ἣν ἔλαχες" ἐπὶ τῶν xoc- 
μούντων τὸ κληρονομιαῖον γήδιον" σπαρτίῳ γὰρ ἐκχλη-- 
φοΔοτοῦντο. 4 

. Κόγχης ἄξιος" ἀντὶ τοῦ οὐδενὸς λόγου ἄξιος. 

Κολακχευτικώτερος πιϑήχων ?. 
Κοινὰ ? τὰ τῶν φίλων. 
Κοινὸς ^ ὁ Ἑρμῆς. 

'"  Kooxivo 5 
s$0. 00000 

44) Od. VIII. 529. Cfr. The- 
ogn. 457. Welck. 
Koi βραδὺς εὔβουλος εἷλεν ταχὺν 

, ἄνδρα διώκων, 
Κύρνε, σὺν εὐδείη ϑεῶν δίκη d- 

ϑαγάτων. 

Aristid. ὕπὲρ τῶν rsvr. p. 259. 
ὅταν ἐχπίπτῃ μὲν τοῦ ἅρματος 
ὃ ἡνίρχος, ἐν ᾧ πρόσϑεν εἱστή- 
xei βεβαίως -- — ἰλιγγιᾷ 
xoeirruy ὑπὸ τοῦ χείρονος, κι-- 
χάνῃ δὲ βραδὺς ὠκὺν, πάντα δ᾽ 
ἄγω καὶ κάτω περιχωρῇ etc. 

15) Apost. Cent. XI. 45. xi»- 

δυνώδης.. Macar. addit: x4e«o- 
gidiei ἐπὶ τῶν παιδεραστούν- 
των. οὗ γὰρ Ἀλειτόριοε εἷς αὐτὸ 
διεβάλλοντο. 

4) Apost, Gent. XI. 49. 
93) Cfr. Plut. de discrim. 

Adul, P 52» B. ὃ μὲν γὰρ σπίέ- 

Óóteó 

, o - " μαντεύεται" ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μαν-- 

ϑηκος, ὡς foue, μιμεῖσϑαι τὸν 
ἄνθρωπον ἐπιχειρῶν, ἁλίσκεται 
συγκιγούμενος καὶ συνορχούμενος᾽ 
ó δὲ χόλαξ αὐτὸς ἑτέρους ἐπαγε- 
ται καὶ παλεύεε, μεμούμενος οὐχ 
ὅμοίως ἅπαντας, ἀλλὰ τῷ μὲν 
Ψυνορχούμενος καὶ συνάδων. τῷ 
δὲ συμπαλαίων καὶ συγκυνεούμε- 
γος. 

3) Apost. Cent. XI. 40. Ma 
CAT. xoa τὰ φίλων. Pythago- 

ram sententiae autorem facit 
Timaeus apud Diog. Laért. VIII. 
segm. 10. Cfr. Heind. ad Plat. 
Phaedr. fine. 

4) Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον 
τοῦτο, κοινὸς ἝἭ,ρμᾶς, φασι" καὶ 

| εἰς μέσον κατατίϑει φέρων τὸν 

πλοῦτον. Lucian. Navig. c. 12. 
5) Apost. Cent. XI. 41. The- 

ocr. Id. II. 51. εἶπε καὶ .4- 



Κορυδέως 6 εἰδεχϑέστερος" 

οὗτος διεβάλλετο. 

Κολοφῶνα 7 xaxov ἐπέθηκας" ἤτοι τὸ τέλειον 
xai πλῆρες. 

Κουρ ἥτων ὃ στ óH «* ἐπὶ τῶν μαντεύεσθαι ὑπι-- 
σχνουμένων, μαγντικοὶ γὰρ oí Κουρῆτες. 

Κοινὸν ? ναυαγιὺν τοῖς πᾶσι παραμύϑιρν" 
ὅτι ῥᾳδίως φέρουσιν οὗ ἄνϑρωποι τὰς συμφορὰς ὁρῶν.- 
τὲς καὶ ἄλλους ταυτοπαϑοῦντας. 

Κόκκος '? σίτου προὐξένισε ϑάνατον" 
τῶν διὰ κέρδος εὐτελὲς μέγαν ὑφισταμένων χίγδυνον. 

Κουφότερος φελλοῦ" ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων. -- 
Κόττου ? ἰσχυρότερος xal Βριάρεων φασὶ 

περὶ τούτων ὡς ἔσχον ἑκατὸν χεῖρας, ἄνδρες ὄντες: πῶς 
δὲ οὐχ εὔηϑες τὸ τοιοῦτον; τὸ δ᾽ ἀληθὲς οὕτως ἔχῳ᾽ τῇ 

&rà δυσμορφέᾳ 

ἐπὶ 

, Pf , Lad ' 

πόλει ὄνομα ἦν éxevoyyetglo ??, ἔν 17 ᾧκουν᾽ ἦν δὲ πόλις 

qoot) τἀλαϑέα χκοσκινόμαντις. Jo- 
sephus in Libro Memot. p. 72. 
T. XIV. Gall. haec vaticinandi 
genera enumerat: διὰ xooxívov, 
διὰ λεχάνης uayixgc, διὰ wvzo- 
πομπίᾳας. — De  Coscinomantia 
oder vom Sieb- Lauffe Scri- 
psit diatriben curiosam Prae- 
terius, Curiae Variscorum a. 
1677. In Macar. xaaxívo ἀντλεῖς͵ 

ἐπὶ τῶν ἀνηνύτως xoi μώτης πο-- 
γούνων. ld. Κοςκίνου γῆς 
ρας ἐπὶ τοῦ ἀχρήστου καὶ φαύ- 
4ov. 

6) Apost. Cent. XI 
χκορυδέος. : 

7) Apost. Cent. XI. 55. Vide 
Heind. δὰ Plat. Theaet. p. 154. À. 
Macar. xoiogóva ἐπέϑηκεν᾽ imi 
ToU ἰσχυροῦ καὶ ἀδυνάτου. Ko- 
λοφώνιοι ydo σύνταγμα εἶχον πο-- 
λεμικὸν, B τοῖς δεομένοις ἔπι- 

πουρεῖν ἔπεμπον. Id. Κολοφω- 
γία ὕβρες" ἐπὶ τῶν διὰ πλοῦ- 

3:59. Mosc. 

- 

-"Kónos iuTov.AVes 

τον ὕβρίζειν ἐπαιρομένων.  Ko- 
λοφώνεος χρυσός". ἐπὶ τῶν 
δοχιμωτάτων. 

8) Apost. Cent. XI. 54. 
9) Apost. Cent. XI. 55. He- 

hod. I. 9. μεγίστην ἥγούμενοε 
παραψυ χὴν τὴν τῶν ὁμοίων a— 
κοήν. Wario modo expressam 
hanc sententiam exhibet Wjyt- 
tenb. ad Plut. p. 108. B. 

40) Apost. Cent. XI. 56. 
41) Apost. Cent. XI, 57. Ma- 

car. Κόττας μάξιμος᾽ ini τῶν 

ὑπὲρ τὸ δέον φρενηματιζο μένων. 
12) .Mosc. ἑκατονταχειρία. --- 

Macario propria sunt: Κοριν- 
ϑιάζειν᾽ ἐπὶ τῶν πορνευομέ- 
γων᾽ ἀπὸ τῶν iv Κορίνϑῳ ἔται-- 
ρῶν. — Κορωνητὸν σκορπί- 
ov' δείπει᾽ ἧρπασεν; ἐπὶ τῶν 
κακὰ σφίσιν αὑτοὶς ἐπαγομένων. - 

ἐπὶ τῶν 
ἄγαν κεκοπω μέγων, — Κορίν- 
ϑέον xaxdv' ἴσως διὰ τὰς i- 
ταίρας. 

44 



7 

ὅ 9 
͵ 

τῆς καλουμένης Ὀρεστιάδος" ἔλδγον οὖν οἱ ἄνθρωποι" | 
Κόττος καὶ Βριάρεως οἱ ἑκατόγχειρες βοηϑήσαντες τοῖς, 
ϑεοῖς ἐξήλασαν τοὺς Τιτάνας ἐκ τοῦ Ὀλύμπου. 

Τὸ κ μετὰ τοῦ ρ. 

Κράτης " ἀπολύει τὰ Κράτητος, ἵνα μὴ τὰ 
Κράτητος κρατήσῃ τὸν Κράτητα" οὗτος γὰρ à 
Βοιωτίας ἕλκων τὸ γένας, φιλοσοφῆσαι ϑέλων τὴν κυνι-- 

κὴν φιλοσοφίαν, λαβὼν τὰ ὑπάρχοντα αὑτοῦ, ἔῤῥιψεν τῷ 
ϑήμῳ,, εἰπὼν τὸν παροιμιώωδη τοῦτον λόγον. 

Κρητὴρ τρίτος " Διὸς σωτῆρος" εἰωώϑασι γὰρ 
ἐν συμποσίοις οἱ παλαιοὶ κιρνᾷν κρατῆρα πρῶτον Ὄλυμ-- 
πίῳ Zhi, δεύτερον τοῖς ἥρωσι, τὸν δὲ τρίτον Διὸς σωτῆ-- 
ρος Σοφοκλῆς τοῦτο μαρτυρεῖ ἐν ναυπλύφ᾽" 

Ζεῦ παυσίλυπε καὶ Διὸς σωτηρίου σπονδαὶ τρίτου 

χρατῆρος. 
Κρητίζειν 3" ἐπὶ τοῦ ψεύδεσθαι" ἀπατητικοὶ γὰρ 

οὗ Κρῆτες. 
Κρείσσων Ζώπυρος * ἑκατὸν BafvAwvov 

4) Apost. Cent. ΧΙ. 58. Idem 
in apopbth. impr. sub Cratetis 
nomine refertur. 

2) PRIut.. Charm. p. 167. A. 
πάλιν To(vur, ἣν. δ᾽ ἐγὼ, τὸ τρέ-- 
τον τῷ αὠτῆφρε ὥςπερ ἐξ ἀρχῆς 
ἐπισκεψώμεϑα, Diod. Sic. IV. 2. 
τῆς δὲ xarà τὸν οἶνον εὑρέσεως 
καὶ βωρεᾶς κε χαρισμίέγης τοῖς dy— 
ϑοώποις — -- φασὶν ini τῶν 
δείπνων, ὅταν ἄχρατος οἶγος ἐπι-- 
διδῶται. προςεπεελέγειν ἀγαϑοῦ 
δαίμονος, ὅταν δὲ μετὰ τὸ δεῖ- 
πνον διδῶται κεχραμένος ὕδατι, 
dióg σωτῆρος ἐπιφωνεῖν. 

5) Apost. Cent. XI. 59. no. 
tus Epimenidis versus apud 
Paulumr Ep. ad. Tit. I. 12. K7- 
τες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γα- 

στέρες ἀργαὶ, ad quem resperit 
Calim. H. in Jov. 8. Koi: 
dei ψεῦσται, καὶ γάρ τάφον, 
d ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐτεκτήναν- 
το, ubi intt. Eustath. p. 741. 
εἶσι βλασφημίας xoi ἀπὸ vov 
καὶ πόλεων καὶ δήμων πολλαὶ, 
ῥδηματικῶς πεποιη μέγαε " ἐϑνῶν 
uiv; οἷον κιλικίζειν καὶ aiyu- 
πτειάζειν, TO πονηρεύεσθαι, καὶ 
κρητίζειν τὸ ψεύδεσϑαι. Plut. 
Aemil. Paul. c. 26. ὃ δὲ πρη- 
τισμῷ χρησάμενος, τὰ μὲν χρή- 
uera νύχτωρ ἀνέλαβεν xw. v. 2. 
Macar. χρητέζεν, ὃ κριτής 
ἐπὶ τῶν Pv τῷ κρίνειν ψευδομέ- 
vov. Ib. Κρὴς πρὸς Miyivt- 
τὴν (sic)' ἐπὶ τοῦ ὁμοίου κατὰ 
τὴν πανουργίαν. 

h) Apost. Cent. XI. 61. 
- 
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ἐπεὶ xol αὐτὸς ἑαυτὸν αἰκισάμενος 9: Ζώπυρος bl τὴν. 

(va xol τὰ ὦτα περικόψας, ἐξητεάτησε, Βαβυλωνίους, 
καὶ πιστευϑεὶδ παρ᾽ αὐτῶν παρέδωχε Δαρείῳ xr» πόλιν" 

, y € - 5. ^ 2 ' » 
πολλάκις οὖν ὃ Δαρεῖος εἶπεν, οὐκ ἂν ἐθελήσαιμι λαβεῖν 
ς M ^ 3 ἡ " A ud | »t '€0 ! 

ἑκατὸν Βαβυλῶνας ἐπὶ τῷ μη Ζωπυρον ἔχειν ὁλοκληρον. 

Κριὸς τροφεῖα ἀπέτισεν 5" ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων" 
oí γὰρ κριοὶ τὰς φάτνας ἠλήττουσι καὶ τοὺς τρέφοντας. 

Κρίνει φίλους ὃ καιρὸς, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ. 

Ἀρεῖσσον τὸ δοκεῖν x&v ἀληϑείας ἀπῇ. 

D 

ζεσϑαι. 

Κρεῖσσον 9 ὀλίγον -φωτίζεσϑαι, ἢ παντελῶς σκοτί-- 

Τὸ x μετὰ τοῦυ. 0. 

Κύκνειον ἄσμα 1" ἐπὶ τῶν ἐγγὺς ϑανάτου ὄντων" 
οἱ γὰρ κύκνοι ϑνήσκοντες ἄδουσιν. 

5) Àpost. Cent. XI. 60. Ma- 
vta. Ἀρεὸς τὰ τροφεῖα᾽ ἐπὶ 
td» ἀχαρίστων, ἐπειδὴ τοὺς τρέ-- 
gorrac ἐνίοτε κυρέττουσιν οὗ κριοί. 

6) Apost. Cent. XI. 62. Ma- 
car. addit: Κράμβην ἀλείφεινα 
ἐπὶ τοῦ μικρολόγον xai φειδω- 
λἀοῦ, Kodrovoc ὕγιεειγότε- 

ρος ᾿ ἐπὶ τῶν παάνν ἐῤῥδωμένων 
καὶ ἰσχυρῶν. De Crotone, Mi- 
lonis patria, palaestrae studiis 
insigni, vide O. Mueller. Dor. 
Il. p. 508. 

1) Apost. Cent. XI. 64. Ma- 
Caf. χύχγειον μέλος, ἐπὶ τῶν τὰς 

τελευταίας φωνὰς ἀφιέντων. Pau- 
san. I. 50, 5. ἔστε δὲ κύκνῳ τῷ 
ὄρνιϑε μουσικῆς δόξα, ὅτι 2di- 
γύων τῶν Ἡριδανοῦ πέραν ὑπὲρ 
γῆς τῆς Κελτικῆς Κύκνον ἄνδρα 
μουσικὸν γενέσϑαι βασιλέα φασὶ, 

τελευτήσαντα δὲ ᾿4πολλωνος γνώ- 
μῃ (Angel. γνώμη») μεταβαλεῖν 
λέγουσιν αὐτὸν ἐς τὸν ὄδονιϑα᾿ 

΄ 

ἐγὼ δὲ βασιλεῦσαι μὲν πεέϑομαι 
«Τίγυσιν ἄνδρα μουσικὸν, γενέ-- 
σθαι δέ uos ἄπιστον ὄρνιϑα ἀπ᾽ 
ἄνδρός. Aelian. V..H. I. 44. de 
cygnis: ὅτε δέ εἶσε φιλῳδοὶ, 
τοῦτο μὲν ἤδη καὶ τεϑρύλληται. 
Ἐγὼ δὲ ἄδοντος κύκνου οὖκ ἢ-. 
κουσα, ἴσως δὲ οὐδὲ. ἄλλος. He- 
πέστευται οὖν, ὅτι ἄδει, καὶ λέ- 
γουσί ye, αὐτὸν μάλιστα ἐκεῖνον 
εἶναι. τὸν χρόνον εὐφωνότατόν τε 
καὶ ὠδῥχώτατον, ὅταν ἢ περὶ τὴν 
καταστροφὴν τοῦ fov. Plut. 
Symp. VII. p. 161. C. ἐξᾷσαι δὲ 
καὶ τῷ βίῳ τελευτῶν, καὶ μὴ yevé- 
σϑαι κατὰ τοῦτο τῶν" κύκνων d- 
γεννέστερος, ubi Wyttenb. Sy. 
nes. Dion. p. 54. À. (ed. Pe- 
-tav.) καὶ γὰρ εἰ μὴ τεϑήπα μεν 
καὶ ἀχούοντες τῆς ᾧδῆς καὶ ἐ- 
μοῦ γε ἕνεκα μηδείς ποτε κύ- 
xvog τὸ ἔσχατον ἄσειεν. Alia vi- 
de apud interpp. Musei Capi- 
tol. Tom. III. Tab. 45. 

4A * 



Κυπαρέντου * χαρπόος" ἐπὶ τῶν καλὰ καὶ ὑψη-- 
λὰ λεγόντων, ἄὥχαρπα δέ. 

Κύκλωπος δωρεά" ἀντὶ τοῦ ἀνωφελής. 

᾿Κυνόσαργεσ 3* ὃ τύπος, ὃν ᾧ οἵ v09ot ἐξεκρί-- 
. , , m 

vorro* Κυνα yap τινὰ λέγεται ἁρπάσαντα τοῦ ϑυομένου 
τὰ μηρία, α αὐτοῦ καταϑεῖναι, καὶ ἐπερωτήσαντας “ τοὺς 
ϑεοὺς λαβεῖν χρησμὸν Ἡρακλέους ἱδρυσαι ἐκεῖ ἄγαλμα" 
ἐξ οὗ καὶ τοὺς νόϑους συντελεῖν, ὅτε καὶ Ἡρακλῆς νόϑος 
ὧν, ἴσα ϑεοῖς ἐτιμήϑη" λέγεται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν 
νόϑων. 

Κύων τεῦτλα οὐκ ἐσϑίει. 

Κύων ὅ εἰς τὸν ἔδιον ἔμετον" ἐπὶ τῶν ἀπὸ 
τῶν ἀγαϑῶν εἰς τὰ κακὰ ἐπανακαμπτόντων. 

Κυνὶ δίδως 6 ἄχυρα, ὦ ὄνῳ ̓δ᾽ ὀστέα" ἐπὶ τῶν 
τἀναντία ποιούντω. - 

o 7 Τὸ κ μετὰ τοῦ c. 

᾿Κωφότερος κίχλης Τ᾽ παρόσον ἄφωνον τὸ ζῶον. 

᾿ς Κωφὸν 9 γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνᾶλκιδος οὐτιδανοῖο. 

2) Apost. Cent. XI 65. - νεκὸς θάνατος" ἐπὶ τοῦ χα- 
3) Ἀροβῖ. Cent. XI. 66. λέποῦ" παρόσον oi κύνες οὐ 9a- 
4) Àpost. ἐπερωτήσαντα. πτονται. --- Kv ων παρ᾽ ἐντέ- 
5) Apost. Cent, XI. 67. ροις᾽ ἐπὶ τῶν μὴ δυναμένων a- 
6) Apost. Cent, XI. 68. Ma- | πολαύειν τῶν megóvrov' ἄχρη- 

car. addit: Κύων ozxe/dovoc|ora γὰρ ταῦτα καὶ δύσβρωτα καὶ 
τυφλὰ τίκτει" ἐπὶ τῶν. διὰ δυσχατάποτα τῷ κυνί. — Kvài- 
σπουδὴν ἁμαρτανόντων. — Κύ-} }λοῦ πήρα" ἐπὶ τῶν μὴ δυνα- 
ey ἐν gdárvg mi τῶν jr | μένων, ὧν ἔχουσιν, ἀπολαύειν. - 
ἀπολαυόντων,. μήτ᾽ ἄλλους ἐωών-ἰ Κύματα μετρεῖ᾽ ἐπὶ τῶν ἀ- 
των. — Κύων ἐν δόδοις" ἐπὶ] νωφελῶς τε διαπραττομένων. — 

τῶν μείζοσιν ἢ xa9' ξαυτοὺ; δι-- Κύκλωπος βίος" καὶ ἐπὶ d- , 
᾿αἰτωμένων. --- Κύων κυνὸς γρίου xai ἐπὶ ἑτοέμου. 
οὐχ ἅπτεται" ἐπὶ τῶν (Cod.| 7) Apost. Cent. XI. 69. Ma 
τῶν Om.) τοὺς ὁμοίους ,φυλατ- CàY. κωφότερος καὶ ἀφωνστερο; 
το μένων. — Κυνὸς οὖς" ἐπὶ κέχλης. 
τῶν ὑξέω; ἀκουόντων. — Κυ- 8) Il. .4. 390. 
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Περὶ τῶν ἐννέα Πουσῶν, 
καὶ ποίας τέχνης ἑκαστὴ ἐπικρατεῖ, καὶ τίς ἀκριβέστερον ἑκάστη 

τέχνῃ ἐχρήσατο. 

Κλειὼ, ἱστορίας. Ἡρόδοτος. 
Θαλεία, κωμῳδίας. ἹΜένανδρος. 

Ἱπελπομένη, τραγῳδίας. Εὐριπίδης. 
Εὐτέρπη, αὐλῶν. Στησίχορος. 
Τερψιχόρη, λύρας. Πίνδαρος. 
Ἐρατὼ, κυμβάλων. Ἕρμῆς. 

Καλλιόπη, ποιήσεως. Ὅμηρος. 
Οὐρανία, ἀστρονομίας. "tocco. 
Πολύμνια, γεωμετρίας. Εὐκλείδης. 

ἈΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

Καρνεάδου. 

. Καρνεάδης *, Ἐπικώμου ἢ Φιλοκώμου, Κυρηναῖος; 
nado, drrisergoy φάρμακον. πιόντα ἀποϑανεῖν, παρωρ-- 
μήϑη πρὸς τὸ εὐθαρσὲρ᾽ τῆς ἀπαλλαγῆς, καί φησι, δότε 

οὖν κἀμοί" τῶν δὲ εἰπόντων, vl, οἰνόμελι, εἶπεν 3" τε-- 

λευτῶντος δὲ αὐτοῦ φασιν ἔκλειψιν γενέσθαι σελήνης ὃ. 
Ὁ αὐτὸς ^ Ἱπέντορος τοῦ Βιϑυνοῦ μαϑητοῦ ὄντος 

xoi παρ᾿ αὐτὸν ἐλθόντος εἰς τὴν διατριβὴν καὶ τὴν παλ-- 
λακὴν αὐτοῦ πειρῶντος παρῴδησε μεταξὺ λέγων εἰς αὐ--: 

τὸν, καϑάπερ φησὶ Φαβωρῖνος -ἐν παντοδαπῇ ἱστορίᾳ" 
Πωλεῖται τις δεῦρο γέρων, ἅλιος, νημερτὴς, 
ἹΜέντορι εἰδόμενος ἡμὲν δέμας, 708 καὶ αὐδην᾽ 

Τοῦτον σχολῆς τῆςδε ἐκκεχηρύχϑαι λέγω. 
Καὶ ὃς ἀναστὰς, 

1) Diog. Laért. IV. segm. 64.| 3) τῆς σελήνης impress. 
4) Mosc. et εἶπεν et εἰπεῖν . 

habet. Matth. Laur. εἰπεῖν. 4) Begm. 65. 
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Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοί 5 δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. 
Ὃ. αὐτὸς ἔλεγε 9, τὴν» διαλεκτικὴν πολύποδε ἐοικέναι, 

καὶ γὰρ ἐχεῖνον. αὐξηϑείσας τὰς πλεχτάνας κατεσϑέειν 

καὶ τούτους προϊούσης τῆς δυνάμεως καὶ τὰ’ ΄ σφέτερα 

ἀνατρέπειν. | 

Κάτωνος. 

Κάτων 7 τῆς πολυτελείας καϑαπτόμενος εἶπεν, ὡς 
χαλεπὸν ἐστι λέγειν πρὸς γαστέρα ὦτα μὴ ἔχουσαν. 

O0 αὐτὸς ἰδὼν μειράκιον ἐρυϑριάσαν ἔφη, ϑάῤῥει, 
τοιοῦτον γὰρ ἔχει 7 ἀρετὴ τὸ χρῶμα. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, o6 πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πρὸς μὲν 

τὰς τιμωρίας ἕτοιμοτέρως ἔχουσι, πρὸς δὲ τὰς εὑεργε-- 
σίας καὶ φιλίας ὑπτίως. 

| Ὃ αὐτὸς τοὺς σπουδάζοντας ἐν τοῖς γελοίοις ἔλεγεν 
ἐν τοῖς σπουδαίοις γίνεσθαι xacoysAcovovg. 

Ὃ αὐτὸς ἥκιστα φϑονεῖσϑαι ἔλεγε τοὺς τῇ τύχῃ 
χρωμένους ἐπιεικῶς καὶ μετρίως, οὐ γὰρ ἡμῖν, ἀλλὰ τοῖς 
περὶ ἡμᾶς φϑονοῦσιν. 

κΚλεάνϑους. 

Κλεάνϑης, Φανίου, ""taioc, ἐρωτώμενος, διατί παρὰ 

τοῖς ἀρχαίοις οὐ πολλῶν φιλοσοφησάντων ὕμως πλείους 
διέλαμψαν, ἢ νῦν, ὅτι, εἶπε, τότε μὲν ἔργον ἠσκεῖτο, νῦν 
δὲ λόγος. 

Ὃ αὐτὸς ἐ ἐρωτώμενος, πῶς ἂν τις εἴη πλούσιος, &- 
στεν, εἰ τῶν ἐπιϑυμιῶν εἴη πένης. 

᾿ς Ὃ αὐτὸς ὃ ὀνειδιξόμενος ὑπὸ τινος ὡς δειλὸς εἶπε, 

|. διὰ τοῦτο καὶ ὀλίγα ἁμαρτάνω. ι 
Ὃ αὐτὸς 9 ὀνειδίσαντος αὐτῷ τινος sig τὸ γῆρας" 

5). Μίοβεα. οἱ δ᾽ ἠγείροντο. yéov, ἔφη, χαίρειν τοῖς ἔρυϑρι- 
6) Impr. et Laur. τὴν δια--} ὥσι μᾶλλον, ἢ τοῖς ὠχρεῶσι. 

λεχτικὴν ἔλεγε. 8) Diog. Laért. VII. segm. 171. 
7) Plut. Cat. Maj. c. 8. Ad sq. 9) Recepi ex Laur. et impr. 

apophth. cfr. ibid. C. 9. τῶν δὲ -- segm. 171. 
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ipo), ἔφη, ἀπιέναι "βούλομαι, ᾿ὅεαν δὲ "παῤταχύϑεν᾽ 
ἐμαυτὸν: ὑγιαίνοντα περινοῶ" 39. 4el γράφοντα. xal ἀνάγει 
γύσκοντα, πάλιν μένω. EE ὅν ash 

Ὃ αὐτὸς 5 πολλάκις᾽ ἐπέπληστεν i ἑαυτῷ" ὧν. ἀκούσας 
Aploro» , T4, 897, ἐπιπλήντεις ; Y καὶ ὃς γελάσας; 7EQE—. 
σβύτῃ, φησὶ, πολιὰς μὲν ἔχοντε,. νοῦν δὲ up. — 

Ὃ αὐτὸς ἔφη "25, Κλεάνϑης. Κλεάνθην ἄλλον δυνὰιτ᾽ 
ἂν τρέφειν, δὲ βούλοιτο, οἱ δὲ ἔχοντες, ὅϑεν τρέφονται, 
παρ᾿ ἑτέρων ἐπιξητοῦσι᾽ τὰ ἐπιτήδεια, καίπερ". ἀνει-- 
μένως φιλοσοφοῦντες." ; ' 

Ὃ αὐτὸς vovg ἀπαιδεύτους ἔλεγε μόνῃ if μορφῇ 

τὼν ϑηρίων. διαφέρειν. 
Ὃ αὐτὸς 13 “Τἀκωνός τίνος εἰπόντος, OtL ὃ πύνος 

ἀγαϑὺν, διαχυϑεὶς ἔφη, αἵματος εἷς. ἀγαθοῖο φίλον τέκος. 
Ὃ αὐτὸς ποτε "4 μειρακίῳ διαλεγόμενος. ἐπύϑετο, οἱ 

αἰσϑάνδται" τοῦ δὲ ἐπινεύσαντος, διὰτί οὖν, εἶπεν, ἐγὼ 
οὐχ αἰσϑάνομαι , ὅτι αἰσϑανῃ. | 

Κλεάνϑους φάσκοντος" 15. χατὰ Ζήνωνα — 

εἶναι τὸ ἦϑος ἐξ édovs, νεαγίσχους Aéyeval τινας εὐτρα-- 

πέλους ἀγαγεῖν πρὸς ἑαυτὸν, κίναιδον ἐσκληραγωγημέ-- 
γὸν ἐν ἀγρῷ, καὶ ἀξιοῦν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἤϑους" 
70» δὲ ἀπορούμενον κελεῦσαι ἀπιέναι τὸν ἄνϑρωπον" ὡς 
δ᾽ ἀπιὼν ἐκεῖνος ἔπταρεν, ἔχω, εἶπεν, αὐτὸν, ὁ Κλεανγ--. 
ϑης μαλακὸς «ἔστιν». 

Κλεοβούλου. | . 

Κλεόβουλος *, Εὐαγόρου, «Λίνδιος, ταδὲ ἐφη" εὖ τὸ 
σῶμα ἀσκεῖν" φιλήκοον εἶναι μᾶλλον ἢ φιλόλαλον" φιλο-- 
μαϑῆ μᾶλλον ἢ ἀμαϑῆ᾽ γλῶσσαν εὔφημον ἴσχειν" ἀρετῆς 

10) Laur. et impr. meg »o)üv.| 11) Recepi ex Laur. et impr. 
11) Segm. 171. 
12) In Laur. solo exstat. — 

Segm. 470. Kisdv95; Laur. om. 
13) Segm. 172. 1) Diog. Laért. r segm. 92. 

15) Segm. 173. Laur. gdoxov- 
τος αὐτοῦ. 



οἰκεῖον εἶναι, κακίας ἀλλύτριον" ἀδικίαν φεύγειν" πόλει 
τὰ βξλτιστα συμβουλεύειν" ἡδονῆς. κρατεῖν ** τέκνα παι-- 
δεύειν" ἔχϑραν διαλύειν, γυναικὶ. μὴ φιλοφρονεῖσϑαι, 

μηδὲ μάχδσϑαι, ἀλλοφρίων παρόντων , τὸ μὲν γὰρ ἄνοιαν, 
τὸ τὲ Ligier) σημαίνειν", οἰκέτην. πάρθινον μὴ κολάζει», 

δοκεῖν γὰρ. παροινεῖν᾽ γαμξῖν ἐκ. τῶν ὁμοίωνς ἂν vae ἐχ 
τῶν κρειξτύνων λώβης, φησὶ... δεσπόγας κτήσῃ τοὺς 0vj- 
yevéag μὴ. ἐπιγελῷν. τοῖς. σχωτστομένοις ; ἀπεχϑήσεσϑαι 

yag τούτοις" εὐτυχῶν μὴ ἴσϑι ὑπερήφανος, ἀπορήσας 

Qr ταπεινοῦ" τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως φέρειν 

ἐπίστασο" ὅταν 3 τι ἐξίῃ τῆς οἰκίας, ζητείτω πρότερον, 
ví μέλλει πράττειν, ὅταν εἰσέλϑῃ πάλιν, ζητείτω τί ἔ- 

πραξεν. Ἐτελεύτησε δὲ βιοὺς ἔτη ἑβδομήκοντα καὶ ἀπε- 
φϑέγξατο, μέτρον ἀριστρν. 

Ὃ αὐτὸς * ἔφη. δεῖν συνοικίζειν ἀνδράσι. τὰς ἑαυτῶν 
ϑυγατέρας, τὴν μὲν ἡλικίων παρφϑένους, φὸ δὲ φρονεῖν 

γυναῖκας. 

Ὃ αὐτὸς 5 ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τινος 9, τίνα δεῖ μάλιστα 
φυλάττεσϑαι, εἶπε, τῶν μὲν φίλων τὸν φϑόνον, τῶν δὲ 
ἐχϑρῶν τὴν ἐπιβουλήν. 

Κλεβοστράαάτου. 
, * * 5 ἢ 5 *? ? f Ἀλεοστρατος πρὸς τὸν εἰποντὰ αὐτῷ, οὐκ αἰσχυνὴ 

t » * 1 2 2 ! ! E" 
pe9voy ἔφη, av δὲ ovx αἰσχύνῃ μεϑύυοντα νουϑετῶν. 

Κλύτιος ? ἀδελφὸς Πριάμου" Καλήτωρ δὲ ἀνεψιὺς 
"Exvogog* ἔστι δὲ καὶ ἕτερος Κλύτιος ὁμώνυμος καὶ δύ- 
λῳπὰ (sic) Κλιτίδην. 

4) Apud Diog. sequitur: 8/a| φίλον δεῖν ᾿εὐεργετεῖν, ὅπως ἢ 
μηδὲν πράττειν. μᾶβλον φίλος" τὸν δὲ ἐχϑρὸν φί- 

8) Laur. ἐπίστασο φέρειν. SQQ. [λὰν ποιεῖν φυλάσσεσϑαι γὰρ τῶν 
ὅταν Tig ἐξίῃ — --- ζητείτω τί] μὲν φίλων etc. 
ἔπραξεν Diogenes non habet. 6) ónd τίνος" impress. om. 

Δ) Segm. 91. 7) Ahest ab jmpress. el 
. 5) Segm. 91. . ἔλεγέ τε τὸν | Laur. 



*KLíuwo»o g. , 

Κίμων στρατηγὸς ᾿ϑηναίων" τούτου τοὺς Ἰήδους 
γικήσαντος κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν 0. δῆμος τῶν 
᾿Αϑηναίων ἐκ τῶν λαφύρων, ὧν εἰλήφει, τὴν δεχάτην 
ἐξελόμενος ἀνέϑηκε τῷ. ϑεῷ, καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἐπὶ τὸ 
χατασχευασϑὲν ἀνάϑημα ἐπέγραψε τήνδε" Ὡς 

-— ἘΣ οὗ γ᾽ Εὐρώπην ᾿Ασίας δίχα πόντος ἔκχρινξ, 
Καὶ πόλιας ϑνητῶν ϑοῦρος ᾽άρης ἐφέπει,, 

Οὐδενὶ πω κάλλιον ἐπιχϑονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 
Ἔργον ἐν ἠπείρῳ καὶ κατὰ πόντον ὁμοῦ. 

Οἵδε γὰρ ἐν Κύπρῳ Μήδους πολλοὺς ὀλέσαντες," 
Φοινίκων ἑκατὸν ναῦς ἕλον &y πελάχει. 

Mid πληϑούσας: μέγα δ᾽ ἔστενεν ,Ασὶς ὑπ᾽ 

' αὐτῶν 
Πληγεῖσ᾽ ̓ἀμφοτέραις. χερσὶ κράτει πολέμου ὅ. 

“Κλεομένους. 

Κλεομένης πρὸς τὸν ὑπισχνούμενον αὐτῷ δώσειν ἀ-- 
ἐεατρυόνας, ἀποϑνήσχοντας ἐν τῷ μάχεσθαι, καὶ σύ 7ὲ, 
εἶπεν, ἀλλὰ δός Hot τοὺς κατακτείνοντας ὃν τῷ μά-- 

χεσϑαι. 

Φ ἘΧότυος. 

Κότυς φύσει ὀξὺς ὧν εἰς ὀργὴν καὶ πικρὸς τῶν &— 
μαρτανόντων ἐν ταῖς διακονίαις χολαστῆς, 'σχευη ποτὲ 

χεράμξα κομίσαντος ξένου εὐϑραυστα xal λεπτὰ, πιϑα-- 
φῶς δὲ καὶ περιττῶς εἰργασμένα γλυφαῖς τισι καὶ τορεί-- 
Og, τῷ μὲν ξένῳ ἔδωκε δῶρα, τὰ δὲ σκεύη πάντα συν-- 
ἔτριψεν, ὕπως, εἶπε, μὴ δι᾽ ὀργὴν πικρότερον κολάζω 
τοὺς συντρίβοντας. 

Ὃ αὐτὸς τῷ δωρησαμένῳ πάρϑαλιν ἀντεδωρήσατο 
λέοντα. 

8) Sequitur in impr. Klav- πρις δ᾽ αὖτε βέλος φέρεν ovx ó- 

διανοῦ ἐκ τῆς γιγαντομαχίας. Κύυ-- | πλον etc. etc. 



* Kpa ντωνος. 

, Ἄρανεων ἔφη, οὐκ ἔστι πενίας οὐδὲν ἀϑλεώτερον à 

τῷ βίῳ σύμπτωμα, καὶ γὰρ ἂν φύσει σπουδαῖος ἦε, πὲ- 
γης δὲ, κατάγελως ἔσῃ. 

*Koévgsog- 

᾿ Κράτης τὰ τῶν πλουσίων καὶ ἀσώτων χρήματα ταῖς 

ἐπὶ τῶν χρημνῶν συκαῖς εἴκαζεν, ἀφ᾽ ὧν ἄνθρωπον μη- 

| δὲν λαμβάνειν, κόρακας δὲ καὶ ixrlvovg, ὥσπερ παρὰ 

τούτων ἑταίρας καὶ κόλακας 5. 

Αρχὴ τοῦ στοιχείου. 

Τὸ ἃ μετὰ τοῦ c. 

Μάβρακας A Minolovg: &nl τῶν λαιμάργων" 
ἐστι δὲ ὁ λάβραξ εἶδος ἰχϑύος" τὴν δὲ προσηγορίαν πε-- 
σοἰηται, διότι κέχηνεν αὐτοῦ τὸ στόμα, xol ἀϑρόως xoi 
λάβρως τὸ δέλεαρ καταπίνει" ὅϑεν καὶ εὐχερῶς ἁλίσχε-- 
ται" ἐν Μιλήτῳ δὲ τῆς ̓Ασίας μέγιστοι γίνονται λάβρα-- 
xeg καὶ πλεῖστοι διὰ τὴν ἐχδιδοῦσαν λίμνην εἷς ϑάλασ- 

| σαν" χαίροντες γὰρ οἱ ἴχϑύες τῷ γλυκεῖ ὕδατι εἰς τὴν 
λίμνην ἀνατρέχουσιν ἐκ τῆς ϑαλάττης xol οὕτω πληϑύ- 
νουσι παρὰ Μιλησίοις. 

“αγωὸς κα ϑεύδων ^* ἐπὶ τῶν προσποιουμένων 
καϑεύδειν , 7) πανουργευομένων. ἃ 

9) Sequitur in impr., quod βρακας "αταφαγὼν ΓἸΖιλησίους x4o- 
supra inter provv. relatum est.| γήσεις. - 

| 2) Apost. Cent. XI. 74. Ma- 
1) Apost. Cent. XI. 70. Ári-| car. λαγώς xaSeVdes^ inl τῶν 

stoph. Equ. 561. ἀλλ᾽ οὐ 1c- προςποιου μένων. . 

8 
Φ 
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Ααγωὸς ? τὴν mepl τῶν κρεῶν τρέχει" δειλὸν 
εὸ ζῶον" ὅϑεν καὶ Pnyivog λαγὼς ἐλέχϑη, καὶ γὰρ τηὺς 
Ῥηγίγους énà δειλίᾳ ^ ἐκωμῴδουν" λέγεται δὲ ἐπὶ và» 
διαχινδυνευόντων ταῖς ψυχαῖς, καὶ πρὸς τοῦτο: καρτερῶς 
ἀγωνιζομένων. | ΠΝ | 

“ακωνικὸν * τρόπον πϑδραΐίνειν ἢ παρέχεικ.. 
ἑαυτὰς τοῖς ξένους" ἥκιστα γὰρ τὰς γυναῖκας ἐφύ-- 
λασσον οἱ ““4ἀκωνες" καὶ λακωνίζειν τὸ παιδικοῖς χρῆσϑαι- 

“ακκόπλουτος 9 εἶ κατὰ τὸν Καλλίαν". ot— 
τως ἔλεγον Καλλίαν τὸν 4ϑηναῖον ἐξ αἰτίας τοιαύτης" 

Ξέρξην. ἡττηϑέντα ἐν τῇ Σαλαμῖνι ναυμαχίᾳ φυγεῖν ἐξ 
᾿Αϑηνῶν: ὀσταϑμευκότος δέ τινος τῶν Περσῶν ἔν τοῖς, 
Καλλίου καὶ τὴν ἀποσκδυὴν éxsí καταλελοιπότος, τῶν δὲ 
βαρβάρων ὀξεῖαν τὴν φωνὴν' ποιησαμένων, ἐμβαλεῖν τοὺς 
οἰκέτας: τοῦ Πέρσου πολὺν χρυσὸν εἰς λάπκον, ἐλπίζον-- 
τας ὕστερον ἀνασώσειν ἐπανελϑόντας᾽ οὐ μὴν γενέσϑαε 
λέγεται" πρότερον γὰρ κυριεῦσαι τῶν χρήμάτων Καλλίαν. 
 4auíag 7 δυσμορφότερος" ταύτην & τῇ Ἅι-- 

βύῃ Δοῦρις ἐν δευτέρᾳ «Πιβυκῶν ἱστορεῖ,, γυναῖκα καλὴν 
γενέσθαι" μιχϑέντος δὲ αὐτῇ τοῦ Διὸς ὑφ᾽ Ἥρας ζηλο-- 

8) Apost. Cent. XI. 72. De]|cian. ver. hist. c. 19. xoi oi 
lepore insidiis semper obno- 
.Xio, vide Hemsterh. ad Luc. 
Somn. c. 9. et Valkenar. ad 
Herod. p. 557. Wess. laudatos 
ἃ Boettigero. ad  Amalth. I. 
p. 48. 

4) Apogr. Dresd. δηλείᾳ. 
,5) Apost. Cent. XI. 75. Mu- 

liebri sexui apud Spartanos, 
omninoque Dorienses majorem 
in vestitu omnique vitae agen- 
dae fatione licentiam conces- 
sam fuisse, quam apud Áthe- 
nienses, res nota: cfr. Boetti- 
Ber nupt. Aldobrandin. p. 155. 
παρέχειν 8bsolute, et παρέχειν 
ἑαυτὴν vox propria de conces- 
sis amoris illiciti donis (Lu- 

παῖδες δὲ παρέχουσι τοῖς βουλο-- 
μένοις, οὐδὲν ἀντιλέγοντες. Dial. 
meretr. V. πάρεχε γοῦν, ὦ Jfé- 
αινα. Villois. ad Long. p. 195.); 
quae Álcibiadi praesertim Spar- 
tae contigisse testatur Athen. 
XII. p. 535. B. XIII. p. 574. D. 
Plut. Alcib. c. 25. Ages. c. 3. 
Similiter zepaí(vesy sensu ob- 
Scoeno usurpatur, unde ambi- 
güuitas vocis περαντικὸς apud 
Aristoph. Equ. 1578. 
à) Apost. Cent. XI. 74. Rem 

narrat Plut. Aristid. c. 5. Cfr. 
Bergl ad Alciphr. I. 9. . 

7) Apost. Cent. XI. 75. Cfr. 

Krüger ad Dion. Hal. de Thuc. 
VI. 2. ' 

2." QV 
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τυπουμένην, ἃ ἔτικτεν, ἀπολλύναι" ᾿διόπερ ἀπὸ τῆς λύυ-- 
πῆς δύσμορφον γεγονέναι" καὶ τὰ τῶν ἄλλων παιδία 
ἀναρπαζουσαν διαφϑείρειν * ἔστι δὲ καὶ πόλις Θεσσαλίας, 

. ὅϑέν ὀρμηϑέντες οὗ Ἕλληνες μετὰ ὃ τὸν ᾿Αλεξάνδρου. ϑά- 

yOTOV "A9qyaloy ἡγουμένων τῆς ἐλευϑερίας ἀντιποιησά-- 

μενοι τὸν “Ψ»τίπατρον ἐνίκησαν" ἹΜένανδρος ἐν. ἀνδρογύ.-- 
»p* πάσας γὰρ ἔφϑειρεν ἐκ παρατάξεώς ποϑεν τὰς ἐν 
“αμίᾳ πάσας. 

4aguvoi 9 βόες" ἐπὶ τῶν εὐτραφῶν᾽ ἀπὸ “αρίνου 

βουκόλου, τοῦ ἐν Ἧπείρῳ κλέψαντος τὰς Ἡρακλέος βοῦς, 
ὡς “ὐκος ὃ Ῥηγῖνος, ὅτε τὰς Γηριόνυυ βοῦς ἤλαυνε" 
Πρόξενος δὲ αὐτὸν τὸν Ἣρακλέα ἀνεῖναί τινας τῷ 4ω-- 
δωναίῳ 4ιΐ" ᾿Απολλόδωρος δὲ αὖ τοὺς εὐτραφεῖς λαρι-- 
γοὺς καλεῖ" λαρινεύειν γὰρ τὸ σιτδύειν. 

“ἄρος κεχηνώς 1* ἐπὶ τῶν ἁρπαχτικῶν καὶ κλὲ-- 
στῶν. 

᾿«Ἰάρος éy ἕλεσι 1 ἐπὶ τῶν ταχὺ ἀποδιδόντων, 

Τὸ μετὰ τοῦ e. 

4efinoldog * γυμνότερος καὶ κινδάλον᾽ ἔστι 

δὲ λεβηρὶς τὸ δέρμα, ὃ ἀποδύεται. ὃ ὄφις", ὁ δὲ κίνδα-- 
Ἅρς εἶδος ὀρνέου ἀσάρχου. 

“ειβηϑρίων ? ἀνοητόύτεροι" Θουκυδίδης ταὐ- 

8) Mosc. κατά. Apost. perd. 

. 9) Apost. Cent. XI. 76. Ari- 
stoph. Pac. 920. «Ἰαρινῷ Bot, 
ubi Interpp. 

10) Apost. Cent. XI. 77. sum- 
tum ex Áristoph. Eq. 956. 
4Ídoog κεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δη- 

μηγορῶν, 
quocum cfr. Nub. 591. 
"H» Χλέωνα τὸν λάρον, δώρων ἕλόν-- 

τες καὶ κλοπῆς elc. 

. 11) Apost. Cent. XI. 78. Ma- 
car. addit: “2498 βιώσας" 

 yea2ai. 

παρεγγυᾷ ἰδιοπραγμονεῖν᾽ ἔστι 
δὲ “Ζ]ημοκρίτου. — «Ταγὼν κα- 
τὰ πόδας χρὴ διώκειν᾽ ἐπὶ 
τῶν κατὰ τρόπον ὀφειλόντων γί- 

— «Ζαλέστερος χε- 
λειδόνων (super o» scriptum o;) 
καὶ λαλέστερος τρυγόνος. 

1) Apost. Cent. XI. 79. Ευ- 
stath. Opusc. p. 435. Ll 54. 
ἐμὲ δὲ — - ἠλάττωσε, καὶ av- 
τῆς) δ φασι, λεβηρέδος κενότε- 
ρον ἀπετέλεσε, τοῖς ὅλοις dno- 
στερήσας ἐμέ. 

2) ÀÁpost. Gent, XI. 80. 
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L ἐχρήσατο, oL γὰρ “ειβήϑριοι ἔϑνος ἦν 3 μωρὸν , ἀπὸ 
᾿ τύπου “εἰβηϑρα καλουμένου, ἐν ᾧ κατῴκουν, οὕτω παρ-- 
υγομαζόμενο». 

Αεωκόριον οἰκεῖς “" ἐπὶ τῶν λιμωντόντων' ἔστι 
δὲ τόπος τῆς ᾿Αττικῆς" ἐλίμωξέ moge ἡ ̓Αττικὴ, καὶ λύ-- 

σις ἦν τῶν δεινῶν παιδὸς σφαγή" eg οὖν τις τὰς ἕαυ-- 
τοῦ ϑυγαφέρας ἐπιδέδωκε, καὶ ἀπήλλαξε τοῦ λιμοῦ τὴν 

πύλιν, xad. éx τούτου ἐχλήϑη ὃ τόπος “εωκόριον" ὁ 4ε-- 
ὡς δὲ ἡ 7» υἱὸς Ὀρφέως" ovrog δ᾽ ὁ “ὼς ἔσχεν υἱὸν Φί.- 

λανϑὸν 5" δὲ τὰ ὀνόματα τῶν ϑυγατέρων τούτου, ἃς 
ὑπὲρ τῆς χώρας δέδωκεν εἰς σφαγὴν, Φρασιϑέα, Θεύπη 
καὶ Εὐβουλη. 

4éovva 9 ξυρεῖν ἢ κολωνὸν κυρίττειν' ἐπὶ 
τῶν μὴ πειϑομένων περὶ τι, ἢ ματαϊοπονρύντων. doi- 
στείδης ἐν τῷ Παναϑηναϊκῷ ^, 009^ ὅρα, μὴ λέοντα &v— 
ρεῖν ἐπιχειρῶμεν, ov Θρασύμαχον συκοφαντεῖν ὃ ἐπιχει-, 
ροῦγεξες, ἀλλὰ κωμφδεῖν Περικλέα καὶ ταῦτα δειλίας 5. 

΄ Aen, '"? qug ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ mg ὀχούμεϑα' 

ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων. 

5) De constructione ot “ει-- 
βήϑριοι ἔϑνος ἣν μωρὸν cfr. Ari- 
stoph. Nub. 2146. πρῶτον γὰρ 
Jeob ἡμῖν γόμισμ᾽ οὖν ἔστι. 
Thesm. 21. οἷόν τί mov? ἔστιν 
αἷ σοφαὶ ξυνουσίαι. Arrian. Hist. 
Ind. I. 4. Nvooios δὲ οὖκ Ἶνδι- 
κὸν γέγος ἐστὶν, ἀλλὰ τῶν ἅμα 
Διονύσῳ ἐλθόντων εἰς τὴν γῆν 
τῶν Ἰγδῶν. Max. Tyr. Diss. 
XX. 7. Καλλίαν μὲν àv zhovv- 
σίοις ἐχωμῴώδει Εὔπολις" ἐδιώτην 
ἄνδρα ἐν συμιποσίοες πολακευό-- 
μενον, ὅπον τῆς κολακείας τὸ 

ἄϑλον ἣν κύλικες καὶ ἑταῖραι, καὶ 
ἄλλαι ἀνδραποδώδεις ἡδοναί. Cfr. 
Jacobs ad Ach. Tat. ΠῚ. 45. 
P. 650. Contra Ách. T. VIII. 
P ἡ σύριγξ αὐλοὶ μέν εἷσε πολ-- 
ot. 

5) Apost. Cent. XI. 84. 

Ι 

5) Ἀροϑῖ. Κύλανθος et nomen 

primae filiae d»eo;3£a habet. 
6) Apost. Cent. XI. 85. £v- 

ρᾶν. Apogr. Dresd. ξηρεῖν. Lu- 
cian. Cynicus c. AM xol oUx ἄν 
ὑπέμεινεν οὐδὲ εἷς αὐτῶν οὐδὲν 
μᾶλλον, ἢ τῶν λεόντων τις ξυ- 

ρώμενος. Macar. ὁμοία τῇ «4ἰ- 
ϑίοπα ῥύπτειν, καὶ εἷς ὕδωρ γρά-- 
φειν. 

7) Aristidis locum, qui est 
ὑπὲρ τῶν Tett. p- 145. Apost. 

non habet. 
8) Respicit ad Platonem Pol 

I. p. 341. C. Ote γὰρ ἄν με, 
eiztov, οὕτω μανῆναι, dore ξυρεῖν 
ἐπιχειρεῖν λέοντα xai συκοφαγ- 
τεῖν Θρασύμαχον: 

9) Aristid. “εἰς δειλίαν. , 

10) Apost. Cent. XI. 86. Ex 
Aristoph. Equ. 1244. 
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“επτὴν " πλέκει" λεγόμενόν τι ἐπὶ τῶν πενήτων, 

᾿ οἷον ἀχριβῆν στενὴν, ἀσϑενῆ. 

Ζ4όρνη ? ϑεατῶν καὶ “ἐρνὴ κακῶν" ἀντὶ τοῦ 

yr ϑέατρον" Κρατῖνος" oL μὲν διὰ τὴν ὕδραν, οἱ δὲ 

διὰ τὸ τοὺς "Agyelowo τὰ καϑάρματα ἐκεῖ ἀποφέρειν, ὃ 0 
γὰρ Δαναὸς ἐν τῇ "Δέρνῃ τὰς κεραλὰς τῶν «ἰγυπτιάδων | 

ἀπέϑετο" καὶ ὡς εἰκὸς ep. ὕβρεν ἐκέλευσε τὰ δυσοιωνι-- - 

στα ἐκεῖ, δίπτειν" 7» δὲ' ? “ἔρνη pn. 
“εσβιὰξ εἰν 13: τὸ τῷ στόματι, αἰσχούν τι ποιεῖν" 

Θεόπομπος" ἵγα μὴ τὸ Παλαιὸν τοῦτο xol ϑρυλλούμενον 

δι᾿ ἡμετέρων στομάτων εἴπω σόφισμα, 0. φασι παῖδας 

“εσβίων evgstv. . 

“εσβίων ἀξία "5" ἐπὶ τῶν ἀπράκτων. 
“έριοι κακοὶ, οὐχ ὃ μὲν, ὁ δ᾽ ov: πάντερ" πλὴν 

Προκλέους, καὶ Ἡφοκλέης: “ἐριος" ἐπὺ và» πονηρῶν xal 
κακοήϑων. 

Δευκὴ ?5 σταϑμὴ λευκῷ λέϑῳ" ἐπὶ τῶν τὸ 

ὄδηλα ἀδήλοις σημειουμένων ἢ énà τῶν μηδὲν συνιέντων. 
“Σοφοκλῆς. , 

Τοῖς μὲν λόγοις σοῖσιν οὐ τεχμαίρομαι. 
A607 ἐγκάϑῃ 16. ἐπὶ τῶν διαλεγομένων καὶ φι- 

λοσοφούντων" τὸ γὰρ παλαιὸν αἱ κἀϑεδραι καὶ oí τόποι, 
ἐν οἷς εἰώϑεσαν ἀϑροιξόμενοι φιλοσοφεῖν, λέσχαι ἔχα-- 
λοῦντο" οὕτω φησὶ καὶ Ἱεροκλῆς ἐν πρώτῃ φιλοσοφου- 

“μένων. | 

devxny μάζαν φύρῶσιν 17 ἐπὶ" τῶν μεγαλα 
ὑπισχνουμένων. 

41) Apost. Cent. XI. 57. 15) Apost. Cent. XI. 95. Cfr. 
.12) Apost. Cent. XT. 88. Ma- | Heind. ad Plat. Charmid. c. 5 

car. "degvaía χολή" ἐπὶ τῶν δρ-- | p. 58. 
γίλων xai τραχέων᾽ ἀπὸ τῆς Ü-| 16) Apost. Cent. XI. 90. Cfr. 
deos. supra p. 24. ἀηδόνες λέσχαις ἐγ- 
"43) Aristoph. Han. 41508. καϑήμεγαι. 

αὕτη ποϑ᾽ 5 Ἰοῦσ᾽ οὐκ ἔλε- 47) Apost. Cent. XI. 91. Cfr. 
σβίαζεν, o9, ubi Brunk. infra: οὐδ᾽ ὄναρ λευκοῦ ποτε 

14) Apost. Cent. XI. 89. ἄρτου ἐμφορηϑείς. Idem τοῦβ- 



“Μέων εὐϑὺς εἰς ἀγῶνας" ἐπὶ τῶν ἀνδρείως 
ἀγωνιζομένων. | 

Ἰὸ À μετὰ τοῦ x. E 

Δήμνιον κακόν." ἐκ γὰρ Av ἁρπάσαντες 
γυναῖκας οἱ armos ἐτεκνοποιήσαντο, ἐξ αὐτῶν" αἱ δὲ 
τοὺς ποῖδας dy πάτριον φωνὴν καὶ τὰ ἔϑη ἐδίδαξαν, ot 
xx zfnaevsec συνήρχοντο ἀλλήλοις, καὶ φίλοι ἧσαν, καὶ 
τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὺς ἡμύναντο, καὶ εἴ τις ἐτυστέ τινὰ 
αὐτῶν, ἐβοήϑουν ἅπαντες, καὶ τέλος ἄρχοντας ἰδίους 
ποιήσαντές ἀἰπτέστγσαν, iq οἷς ἀγανακτήσαντες οἱ πατέ-- 
Od αὐτοὺς v8 καὶ τὰς μητέρας τὰς ᾿Αττικὰς ἀνεῖλον" με- 
τὰ δὲ ταῦτα al rune γυναῖκες ἀνεῖλον τοὺς ξαυτῶν 

ἄνδρας. πᾶντας, καὶ τοὺς σὺν Θόαντι ἅμα ταῖς τῶν Θρᾳ-- 

χῶν γυναιξὶν, ὅτι αὐταῖς οὐ προσεῖχον ἐπὸ τῇ δυσωδίᾳ, 
ἣν Μύρσιλον ? μὲν διὰ τὸν τῆς ἸΠηδείας ἐπὶ Ὑψιπύλῃ 
ζῆλον κατασχεῖν. Καύχασος δέ φησιν, ὅτε ἔϑος ἦν τοῖς 
Δημνίοις, κατ᾽ ἔτος ϑύειν τῇ ᾿Αφροδίτῃ. Παριδόντες οὖν 
τὺ τοιοῦτον ἐτήσιον ἔϑος σχεδὸν οὐ μνήμην ἐποίουν αὖ-- 
τῆς, αὑτῃ δὲ ὀργισϑεῖσα ἐπέβαλε ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν 
δυσωδίαν, δι ἣν oi ἄνδρες αὐτὰς ἀπεστρέφοντο" αἱ δὲ 
ὑργιαϑεῖσαι ἀνεῖλον τοὺς ἑαυτῶν ὁμευνέτας" μόνη δὲ ἡ 
Ὑψιπύλη ἔσωσε τὸν ξαυτῇς ἄνδρα Θόαντα" διὰ ταῦτα 
οὖν xol ἡ παροιμία ἐδόϑη᾽ và “ήμνια κακά. 

Δῇῆμνον βλέπεις 5) ἤγουν πυρῶδες" ἐπειδὴ τὸ 
ήμνιον πῦρ ἀπὸ τοῦ Ἡφαίστου. - 

batur ἄρτος καϑαρὸς, qui erat | σφόδρα ὠμῶν καὶ Miumioy βλέ- 
cibus lautrtorum hominum, cui πεὲν, τῇ πρὸ αὐτῆς ὁμοία. Cfr. 
oppositus erat, ἄρτος λιτὸς, ῥυ-- Herod. VI. 158. Boiss. ÀÁnecd. 
7a00;, Plut. de Virt. et Vit. | Tom. III. p. 177. τὰ τῶν 2f;- 
P 101. D. cum not. Wyutenb. μνίων ἐκεῖνα καὶ τὰ τῆς Ἰλιάδος 
ἄρτος ἐξ ἀγορᾶς, Alciphr. I. 24., | xaxd. . 

1 Bergl. 2) Mose. Mveo:4oc. 
1) Apost. Cent. ΧΙ. 96. Ma-| 5) Apost. Cent. XL 99. 44j- 

CT. “ήμγεον κακόν᾽ ἐπὶ τῶν | uriov. 



Τὸ ἃ μετὰ voi t. 

“ίϑον ἕψεις ** ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων τὰ ἀδυνα-- 

τὰ ποιῆσαι. 
“αν. φιλῶν ἑαυτὸν οὐχ ἕξεις glia». 

“ιμὸν ϑόριξις λύει" ἤγουν ἡ μέϑη. 
|. Μεμὸς Μηλίων 5" ἐπὶ τῶν χαλεπῶν" ἐν γὰρ τοῖς 
Πελοποννησιακοῖς κατὰ πάντων Νικίαν. πέμψαντες .49η-- 

oio, ἐπὶ τοσοῦτον ἐπολιόρκησαν αὐτοὺς, ὥστε λιμῷ δια- 
φϑεῖραι" τῷ δὲ πρώτῳ fret Νικίας ἸΠῆλον παρεστήσατο, 
οὐ μόνον μηχανῷν προσαγωγῇ, ἀλλὰ καὶ λιμῷ, διὰ τὸ 
ἀποστῆναι αὐτῶν πρώην ὑποτελῇ οὖσαν" ΙΜῆλος δὲ πό- 
Aug Θεσσαλίας" οἱ δὲ Mut “τολιορκούμενοι λεμῷ ὑπὸ 

.“4ϑηναίων ἐπείσϑησαν, καὶ προδεδώκασιν ξαυτούς. 
Αἶνον 5 λίνῳ συνάπτειν" ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ διὰ 

τῶν αὐτῶν δρώντων ἢ ἢ λεγόντων. 
“Διμῷ γὰρ οὐδέν ἔσειν ἀγφειπεῖν ἔπος. 
“«{ιβυκὸν ὄρνεον" ἤγουν μέγα. 

“ιβυκὸν ϑηφίον 7* ἐπὶ τῶν. πολυτρύπων" διὰ τὸ 
τὴν “ιβύην πολύϑηρον εἶναι. 

Δ) Apost. ' Cent. XI. 100. 'Ma- 
car. λίϑον ἑφῆν (516) ἐπὶ τῶν 

ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων. Plat. 

Eryx. c. 29. xara ua duy δ᾽ av- 
TOY: ἐγὼ, ὅτε ἴσον εἴη πεῖσαι, $- 
7teo ἄν, τὸ λεγόμενον, λίϑον ἑ--. 

᾿ ψῆσαι. risti ὑπὲρ τῶν rerT. 

. Ῥ. 250. ἐλελήϑεις δὲ ἄρα σαυτὸν 
ἅπασαις ταὶς παροιμέαις ἔνε χό- 
pevos , εἷς πῦρ ξαίγων καὶ λίϑον 

ἔψων καὶ σπείρων τὰς πέτρας. 
Aristoph. Vesp. 278. ἀλλ᾽ ὅταν 
ἀντιβολοίη, κάτω κύπτων ἂν οὕ-- 
τω, λέϑον ἕψεις, ἔλεγεν. Emen-. 
dandus Syrianus (Rhet. Graeci 
Tom. 11. p. 55.). εἰ γὰρ dné- 
gavra τὰ τῆς ὑποϑέσεως ὑπάρχοι, 
ἀέϑον ἕλειν δόξομεν, δικαζόμε- 

'“ναισϑήτων. 

«- 

γοι περὶ πράγματος, ὥπερ ἄδυ- 
varoy ἐπιτεϑῆναι. | Cod. Ven. 
CCCCXXXIII. (Morelli) λίϑον 
éyeiv. Idem, πρόγματος, ᾧ πέρας 
ἀδύνατον ἐπιτεϑεῖναι. — Macar. 
addit: λίϑῳ λαλεῖς" ἐπὶ τῶν ἀ- 

Cfr. Boisson. !ad 
Anecd. Tom. I. p. 398. lll. 
P. 401. 

5) Apost. Cent. XII. 5. 
6) Apost. Cent.! XII. 6. Plat. 

Euthyd. p. 298. E. jj γὰρ, ἔφη 
ó Κτήσιππος, d Εὐθύδημε, τὸ 
λεγόμενον, οὔ λίνον λίνῳ συνά- 
nre, ubi Heind. Aristid. ὑπὲρ 
τῶν retr. p. 143. ἀλλὰ yao 4i- 
γον λένῳ συνάπτει, qaaty. 

7) Apost. Cent. XII. 9. plu- 
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Διτύερσαν ὃ δὴν ἀδεις" ἐπὶ τῶν ἐπιβούλων" 
Μένανδρος Χαλκηδονίῳ"" ἄδοντα λιτυέρσην ἀπ᾽ ἀρίστον 
τέως" ἹΜίδου δὲ 7» ὁ “Ἱιπυέρσης νόϑος υἱός " κατοικῶν δὲ 
ἐν Κελαιναῖς τοὺς παρόντας ὑπορχόμενὸς ἤνάγκαξε pec" 
αὐτοῦ ϑερίξειν, εἶτα ἀποκόπτων τὰς κεφαλὰς τὸ ἄλλο 
σῶμα συνείλει ἐν τοῖς δράγμασιν" εἰς τιμὴν δὲ τοῦ 1π|-- 
δον ϑερικὸς ὕμνος ἐπ᾽ αὐτῷ συνετέϑῃ. 

. TÓ μετὰ τοῦ ο. 

Δοκρῶν ? συνθήματα" τάσσεται ἐπὶ τῶν παρα-- 
χρουθμένων" οἱ γὰρ “Τοχροὶ τὰς συνθήκας παρέβαινον. 

40yq μ᾽ ἔπεισας φαρμάκῳ σοφωτάτῳ. 
Acyoc μέν ἐστι φάρμακον λύπης μόνος. 
"óyog 10 μὲν $03 ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανεὶς, 

Ὡς οὐχ ἂν αἰῶν᾽ ἐχμᾶϑοι, βροτῶν, πρὶν « Gy — 
Ocvot vig, οὔτ᾽ εἶ χρηστὸς, OUT εἴ τῳ xaxog. 
“οκρικὸς βοῦς ***, ἐπὶ τῶν εὐτελῶν" “Τοχροὶ γὰρ 

ἀποροῦντες βοῶν πρὸς ϑυσίας ξύλα σχηματίσαντες οὕτω 
τὸ ϑεῖον ἱλεωσαντο. . 3 

4ovooio τὸν Πελίαν "** ἀπὸ τῶν τῷ Πελίᾳ 
συμβάντων παρήχϑη. 

, Τὸ ἃ μετὰ τοῦυ. 

“υγκέως * 

ra praebet. Macar. ἐπὶ τῶν xoi- 
xwv xat QéA(ov. 

8) Apost. Cent. XII. 7. 
9) Apost. Cent. XII. 10. Ma- 

car. 4oxQoi τὰς συνθήκας" 
ἐπὶ τῶν παραβαινόντων τὰς συν-- 

ϑήχας. 

10) Stob. T. 105. 58. Zogo- 
πλέους Τραχιψίαις. Macar. habet: 

λόγοι λόγους τίκτουσιν" 
ἐπὶ τῶν ἐκ πολυλογίας εἷς ἔριν 
καϑιστα μένων. 

11) Apost. Cent. XII. 12. 

* ' € m" $ ^ 3 , 

οξυτερον og" ἐπὶ vov οξυδορχουν-- 

Macar. ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. Nibil 
ultra. 

12) Apost. Cent. XII. 41. Ad 
morem, in comoedia Áttica ex 
imitatione Peliae fatorum re. 
ceptum, homines decrepitos 
miraculoso aliquo lavacro in 
juventutem restituendi (cfr. Ári. 
stoph. Equ. 1355.) proverbium 
hoc referendum censet Boetti- 
ger. Pict. Vas. Fasc. II. p. 185. 

4) Apost. Cent. XII. 45. Cfr. 
Philostr. Imag. II. 45. Jfvyseuc 
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Tuy * λέγουσι τὸν “Τυγχέα ὡς τὰ ὑπὸ γῆν ἑωρα" τοῦτο δὲ 
ψεῦϑος" τὸ δὲ ἀληϑὲς ἔχει ὦδε. “υγκεὺς πρῶτος ἤρ-- 

ξατο͵ μεταλλεύειν χαλκὸν καὶ ἄργυρον καὶ τὰ λοιπὰ" ἐν 
δὲ τῇ μεταλλεύσει λύχνους μεταφέρων ὑπὸ τὴν γῆν τοὺς 
μὲν κατέλιπεν ἐχεῖσε, αὐτὸς δὲ ἀνέφερε. τὸν χαλκὸν, τὸν͵ 
δὲ σίδηρον καὶ χρυσόν" ἔλεγον οὖν οἱ ἄνθρωποι, ῦτι 
“υχγκεὺς καὶ ὑπὸ γῆν ὁρᾷ καὶ καταδύνων ἀργύριον πε-- 

* ριφέρει. , 

“υδὸς ? ἐγ μεσημβρ ἐᾳ παίξει" ἐπὶ τῶν axo- 
λάστων᾽ ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ταῖς ὥραις ἀχολασται-- 

γόντων, 

| Αὐύὐκου 3 πτερὰ ζητεῖς" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

“ὐκος “ ἀετὸν φεύγει" ἐπὶ τῶν ἀφύχτων. 

“ὐχο ς 5 ἔχανεν᾽ ἐπὶ τῶν τῆς ἐλπίδος ἀποτυγχα-- 

γόντων" οἱ γὰρ λύκοι ἀϑηρίᾳ περιπεσόντες χαίνουσι δι-- 

δὲ Ó ᾿Δἀφαρέως ἐπιτέτωχται τὴ 
πρώρᾳ, δεινὸς ὧν Bx πολλοῦ τε 
ἰδεῖν, καὶ ἐς πολὺ καταβλέψαι 

. toU fjdSove, καὶ πρῶτος μὲν ὕπεο-- 
κϑὶ μένων ἑρ μάτων αἰσϑέσϑαι, πρῶ-- 
τος δὲ ὑποφαίνουσαν' γῆν ἀσπά- 
σασϑαι. Theocr. Id. XXII. ,494. 
ἀκριβὴς ὄμματα «ἀυγκεύς.  Ari- 
stoph. Plut. 210. βλέποντ᾽ a7to- 

δεέξω 'σ᾽ ὀξύτερον τοῦ «Δυγχέως. 
᾿ Pausan. IV. 2. 7. “Αφαρεῖ δὲ 
τῶν παίδων πρεσβύτερος μὲν καὶ 
ἀνδρειότερος Ἴδας, νεώτερος δὲ 
ἣν «Ἰυγκεὺς, ὃν ἔφη Πίνδαρος 
ὀξὺ οὕτως δρᾷν, ὡς καὶ διὰ στε- 

λέχους ϑεᾶσϑαι δρυός. Lucian. 
Hermotim. C. 20. σὺ δ᾽ ὕπὲρ 
τὸν Auyxéa ἡμῖν δέδορκας. Fro 
imag. c. 20. διομόσαιτο à? 
(sc. ὃ κόλαξ) — τὸν “ινέα ὁ ó- 
£vrepov δεδορκέναι τοῦ «υγκέως. 

. 4) Apost. Cent. XII. 16. Ma- 
car. habet: μ“υδὸς ἀποϑνήσκχει 
vópóg ἀνήφ᾽ ἐπὶ Κροίσου τοῦτο 

6 

εἴρηται. «Τυδία λέϑος᾽ ἐπὶ τῶν 
ἀχριβῶς ἐξεταζόντων xal διαχρι--: 

γόντων τὰ πράγματα. 
5) Apost. Cent. XII. 44. Àe- 

liani locum apponit. Macar. 
λύκου πτερὰ ἐπὶ τῶν μηδενὸς 
ὄντων ἀξίων καὶ ἀδυνάτων Ótav 
μέχρε τῶν λόγων ὃ φόβος στῇ. 

4) Apost. Cent. XII. 48. hoc 
et nr. 19. sequens prov. latius 

exponit. Macar. λύκου ῥήματα" 
λύκος ἔχανεν᾽ ἐπὶ τῶν μάτην d- 
πισάντων. 

5) Eustath. Opusc. p. 124. 
l. 58. xai ἔνϑα μὲν ὃ ϑεὸς ἐπι- 

κουρεῖ, ἀπωϑούμενος τὸ ϑηρίον, 
λύκος ἀποβαέγεει, μάτην χανών. 
Ibid. p. 419. 1. tà. ἀλλ᾽ ὑπερ- 

ν [πηδῶ ἢ παρεκτρέχω, ἵνα κατ᾽ 
ὄλλου μέν τινος χάσκωσιν ἔμ- 
πρακτα, κατ᾽ ἐμοῦ δὲ eig κενὸν, 
ὡς εἰ καὶ λύκος, χατὰ τὴν πα- 

θοεμίαν, οὕτω διϊστᾷ 'τὸ στόμα 
eig ἄπρακτον. 



en 

ἐρχύμενοι" λύειν δ᾽ οὐκ ἐστιν ἀγλοδηνζο τὴν Webby 

σαφής. co Ὁ τσ’ 
“ύκος 9 περὶ φρέαρ χορεύει" ἐπὶ τὰν πονούν-- 

τῶν περί vL μάτην" καὶ ὅτι ἀποᾶκτα' περίεισεν, ὅταν δι-- 
ψήσῃ, μὴ δυνάμονος πιεῖν" ἐπὰν διώκοντος αὐτοῦ "πὸ m 
ὠχύμενον ἐμπέσῃ εἰς φρέαρ. Y AE 

AUx0v εἶδες 7*- ἐπὶ τῶν αἰφνίδιον. ιἀχαχῶν γε-- 

γυμένων. 
“Μύκου δεκὰς ?* ἐπὶ τῶν καλῶς δεχαζόκτων: ἐπεὶ 

4vxog ὃ ἥρως ἑδρυτο παρὰ τοῖς. δικαστηρέοις y ἔνϑα 
προσήδρευον οὗ συχοφανταζ ἀφώριστο δὲ. αὐτιᾷ τριύβολον 
τῆς ἡμέρας. . 

Avixog 9 ἀετὸν φεύγει" ἐπὶ τῶν μὴ. διαμένων 
ἐχφυγεῖν τὸν κίνδυνον. | 

4vx0novg el "9" ἤγουν τῶν» τυράννων. αἰκέτης" τοὺς 
γὰρ δορυφόρους τῶν τυράννων οὕτως ἐκάλουν! διὰ τὸ, 
τοὺς ἀχμάζοντας τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τῇ τοῦ σώμακορ φυλα-- 
χῇ βαλλειν᾽ λυκύποδες δὲ ἐκαλοῦντο, ὅτι διὰ παντὰς εἶἷ-- 
40» τοὺς πόδας λύκων δέρμασι κεκαλυμμένους, ὥστε μὴ 
ἐπικαίεσϑαι ἐκ τοῦ περιέχοντος, ἢ διὰ τὸ ἔχειν ἐπὶ τὴν 

, ἀσπίδα ἐπίσημον λύκον. 

“Μυπηρότερον " σταλαγμοῦ" διὰ τὴν & τῷ 
συνεχῶς καταστοχάζεσϑαι δυσχέρειαν λέγεται. 

“υσίξζωνος " γυνή" ἐπὶ τῶν παρϑένων τῶν πρώ-- 

τως πλησιαξ ὑυσῶν ἀνδρί" αἱ γὰρ παρϑένοι μέλλουσαε 

— 6) Apost. Cent. XII. 20. δοτῶν. .Idem habet: . 4íxov 
7) Apost. Cent. XII. 25. plu-| στέγη ἐπὶ τῶν πενομένων. --- 

ra addit. Cfr. Alciphr. I. 26. | Mdíxov φιλέα᾽ 5 προσποίητος. 

μή μοι γένοιτο --- μὴ λύχον Eri, | --- Δὐύκος ἐν φιλίᾳ γίνεται, 

μὴ δανειστὴν ἰδεῖν, ubi Bergl.|xáv φέρῃ. x&v μὴ φέρῃ. — 
8) Apost. Cent. XII. 26. Cfr. | fixo» αὐλή᾽ ἐπὶ τῶν norq- 

Schol. ad Aristoph. Vesp. 588. ρῶν xai κλεπτῶν. 

παρὰ τοῖς δικαστηρίοις τὸ τοῦ 9) Apost. Gent. XII. 18. 

4íxoy ἱερὸν rr καὶ ἡρῷον, ὅϑεν 10) Apost. Cent. XII. 25. 

φασὶν εἰρῆσϑαι Ἴύκου δεκάς. Ma-| 411) Apost. Cent. XII. 27. 
car. ἐπὶ τῶν πονηρῶν καὶ προ- 42) Apost. Cent. ΧΗ. 50. 

A3 * 
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πρὸς piso. ἔρχεσϑαι ἀνετίϑεσαν τὰς παρϑενικὰς αὐτῶν 
ζώνας τῇ ᾿Αρτέμιδι. | 

“υσικράτης ἕτερος "9" ἐπὶ τῶν μελανοτρίχων' 
ovrog γὰρ φαρμαάκῷ τινὶ ἐμέλαινε τὰς ἑαυτοῦ τρέχας. 

᾿Μυσιστράτου "ὁ πλοῦτον. πλουτεῖς" ἐπὶ τῶν 
λίαν πενήτων" οὗτος πένης ἦν λίαν. 

«ὐσεοι "5 τελεταὶ καὶ λύσαν ἀλλήλους" ἐπὶ 
τῶν διὰ μέϑην. ἐλευϑερωϑέντων᾽ οἱ γὰρ Βοιωτοὶ ἁλόντες 
ὑπὸ Θρᾳκῶν xol φυγόντες εἰς Τροφωνίου κατ᾽ ὄναρ ἐκεί-- 
yov: Διόρυσον ἔσεσϑαι βοηϑὸν φήσαντος μεϑύουσιν ἐπι-- 

ϑέμενου τοῖς "Θρᾳξὶ, καὶ ἐλύϑησαν, δὲ καὶ Διονύσου Δυ-- 
σίου ἱερὸν ἱδρύσαντο, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς" dp 
στοφάνης. δὲ διὰ "τὸ λυϑρώσασϑαι Θηβαίους, παρὰ Na- 
ξίων ἄμπελον. | 

««ὐδιον᾿ ἄρμα 15" ἐπὶ τῶν ἐριξόντων ἔν ἀγῶσι καὶ 
πολὺ ἀπολιμπάνομένων᾽ ὃ γὰρ Πέλοψ «ὔδιος ὧν ἐνίκησε 
τὸν Ὀρνόμαον τῷ ἰδίῳ ἄρματι, καὶ ἔκτοτε ἡ παροιμία" 
σταρὰ “ὐδιον ἅρμα ϑέειν "7. 

“ὐχνον ἐν μεσημβρίᾳ ἅπτεις" ἐπὶ τῶν ἕν 
καιρῷ ἀνεπιτηδείῳ ποιούντων τι, ὡς χαὶ τὸ ἕν ϑέρει 

“τὴν χλαῖναν κατατρίβειρ.: 

— «“Ἕωτοῦ ἔφαγες "8" ἐπὶ τῶν σχόντων λήϑην τῶν 

43) Apost. Cent. XII. 52. κἄς κορώνας" ἐπὶ τῶν ἀδυνά- 
44) Apost. Cent. XII. 54. των. — Δευκὸς Ἕς μῆς" i 
15) Apost. Cent. XII. 55. τῶν ἄδικα μηχανω μένων καὶ 1αν- 

verba καὶ λύσαν -- ἐλευϑερω- | 9dvew μὴ δυναμένων. — «Ζέων 
9ívro» non habet. ξίφος ἔχων" ἐπὶ τῶν προςϑή- 

46) Apost. Cent. XII. 58. χὴν λαβόντων ( Cod, λαβόντορ) 
17) Vide Boeckh ad Pindar. | ἧς εἶχον ἀνδρίας. — «Ζευκῶν ἀν- 

Tom. II. 2. p. 667. Jacobs ad δρῶν οὐδὲν Óqeog. — iur ἕν, 
Philostr.' Imag. I. 17. p. 511. πέδαις. — 4ευκὴ ψῆφος" i 
Wyttenb. ad Plut. de discern. τῶν νικώντων. — "Lio apyos 
adul. P. 65. B. κύυων" ἐπὶ τῶν λάϑρα καὶ σιω- 

18) Apost. Cent. XII. 40. [πῇ κακῶς τινα διαπραττομέγων. 
Macario  propría sunt: feux; «“ὐλλος el' ἤγουν μωρὸς, τοῖ- 

ἡ μέρα " ἤγουν ἀγαϑή. --- .fav- | οὔτο; γὰρ 9 «Τύλλος. 
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οἴχοι, xal βραδυνόντων ἐπὶ ξένης" ἔσει δὲ πόα τὸ λωτὸν 
λήϑην ἐμποιοῦν τῷ, φαγόντι. 

, ; 

“ωτὸν ?? ἐρεπτόμενοι ἐλεοϑρεπεῦν τὲ σέλενον. 

"AIIODOELM.4T Α͂.. 

A60vc70 g. 

“έων Βυζάντιος Φιλίππῳ στρατεύοντι ἐπὶ Βυζαντί-.- 
ουὅς, προαπαντήσας, εἰπέ μοι, ὦ Φίλιππε, ἔφη, τί πα-- 
ϑὼν πολέμου ἄρχεις; τοῦ δὲ εἰπόντος, ὡς 7 πατρὶς 7) σὴ 
καλλίστη πόλεων. οὖσα ὑπηγαγετό Le ἐρᾷν αὑτῆς, καὶ ᾿ 
διὰ τοῦτο ἐπὶ ϑύρας τῶν ἐμῶν παιδικῶν 7 ἥκω, ὑπολαβὼν 

0 “έων, οὐ φοιτῶσιν, ἔφη, μετὰ ξιφῶν ἐπὶ τὰς τῶν 

παιδικῶν ϑύρας οἱ ἄξιοι τοῦ ᾿αντερᾶσϑαι" οὐ γὰρ πολε-- 
μικῶν ὀργάνων, ἀλλὰ μουσικῶν, [^ ἐρῶντες δέονται " καὶ 
ἡλευϑέρου τὸ Βυζαντιον. . 

Ἴεων h δ 0. v. | 

“εωνίδας, ὃ “ακχεδαιμόνιος, ὀλίγους ἔχων στρατιώ-- 
X , 2 

τας εἰς τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας μαχην ἐξεπορεύετο" εἰ-- 

πόντος δέ τινος, ὅτι μετ᾽ ὀλίγων παντελῶς ἐκπορεύεται, 

εἶπεν, ἀλλὰ μετὰ βουλομένων. 
“Μεωνίδας *, Ἐέρξου ἀποϑέσϑαι τὰ ὅπλα προστατ-- 

- » * t , ' , : τοντος ἄλλα ve πολλὰ ὑπισχνουμένου, καὶ χώραν sitio 
[ , : ^ PM ὁωσειν καὶ συμμαχους Περσῶν, ἀπεκρίνατο, ὅτι ἡμεῖς 

^ Lond ΄ῳ , [od χαὶ συμμαχοῦντες τῷ βασιλεῖ. χρησιμώτεροι μετὰ τῶν 
ὅπλων ἐσόμεϑα, καὶ πολεμεῖν ἀναγκαζόμενοι μετὰ vov— 
του γενναιότερθν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγωνιούμεϑα περὶ 

- ' " 

τῆς χώρας, ὅτι πατριὸν ἔστι τοῖς Ἕλλησι, μὴ διὰ κα-- 
, , * » 25 ^ ' » l 

xixy, ἀλλα δι ἀρετὴν χωραν ἔχειν. 
. ^ ' ,' MM 

Πολεμοῦντες δ᾽ ἐν Θερμοπύλαις ἅπαντες οἵ περὺ 
*, ἢ Y .* 

αὐτὸν, πανταχύϑεν τοξευόμενοι xol ἀκοντιζόμενοι εὐχλξ-- 

19) Il, B. 776. 1) Hoc et sq. Laur. non habet. 

΄ 
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- * , . / . » uU e € » 1 ᾿ | 
ὡς ἀνῃρέϑησαν, οἵτινες μόνοι τῶν πρὸ ἕξαυτῶν διὰ τὴν 
ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν συγγραφέων, ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς, οὐ μόνον ὑπὸ τ ὑγγραφέων, 
4 A 4 s -- (ιε΄ , ^ A* 5 , 

αλλὰ καὶ παρὰ ποιητῶν ϑάνηϑησαν. διὰ τὰς ἀνδραγαϑίας, 
καὶ ' ^N , & . ! 6. ^: 1 . i | 

wv xcl Σιμωνίδης 0 μελοττοιὸς" τῶν ἔν Θερμοπυλαις α- 
" * * 0€! «4 ,» € , UE 

γοντων εὐκλεὴς μὲν ἃ τυχα, καλὸς Ó ὁ moruog, βωμοὺς 

9 ὁ τάφος, προγόνων δὲ μνάστις, ὁ δ᾽ οἶτος ἔπαινος, . 
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον 0v9- epe, οὐϑ' ὗ πανδαμάτωρ, 

ἀμαυρώσει χρόνος ἀγαθῶν ἀνδρῶν" ὃ δὲ σηκὸς οἰκετῶν 
εὖδοξ iz» Ἑλλάδος εἵλατο" pert eb δὲ καὶ ““εωνίδας à | 
Σπάρτας βασιλεὺς, ἀρετᾶς μέγαν λιπὼν κόσμον ἀένναῦν 

τε κλέος. 
3 

à 

LU 

A4ox0»09g. ς 

“Τύκων " » “Ἰστυάνακτος,᾿ Τρωαϑεὺς, i ἔφασκε δεῖν παρε- 
ξεῦχϑαι τοῖς παισὶ τὴν αἰδῶ καὶ φιλαριμίαν, ὡς τοῖς 

ἕπίτοις Md καὶ χαλινόν. | 
Ὁ αὐτὸς * βαρὺ φορτίον iq πατρὶ κόρη, διὰ σπά- 

γιν προικὸς ἐχτρέχουσα ἐὸν. ἀκμαῖον τῆς ἡλικίας καιρὸν. 

“Ζυσίου. 

“υσίας τινὶ δίκην ἔχοντι λόγον συγγράψας ἔδωκεν" 
ε 1 , 3 M * M! * , ? “ 

0 δὲ πολλάκις ἀναγνοὺς ἢκξὲ πρὸς τὸν “υσίαν αϑυμὼν 
4 y » Ν 4 - ? ' ͵ 4 ! ; 

χαὶ λέγών, τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸν διεξιοντι καὶ δεύτερον, 
^ . M ? 

ϑαυμαστὸν φανῆναι τὸν λόγον" αὖϑις δὲ χαὶ τρίτον αγα-- 
λαμβάνοντι παντελῶς ἀμβῖὸν καὶ Mid ὃ δὲ "Lucie 

γελάσας, τέ οὖν, εἶπεν, οὐχ ἅπαξ μέλλεις λέγειν αὐτὸν 

ἐπὶ τῶν δικαστῶν; 

Τυκούργου. 

“υκοῖ yos ὃ γομοϑέτης τῶν. “Ἰακεδαιμονίων 70 μὲν 
ἀξιόχρεων τῶν ἀνϑρώπων, ἔζη, ἐν τῇ οὐσίᾳ κεῖσϑαι, τὸ 
δὲ ἀξιόπιστον ἐν τοῖς τρύποις. 

2) Diog. Laért. V. segm. 65. 5) Diog. Laért. V. segm. 65 



Ὃ αὐτὸς δύο σκύλακος τῶν αὐτῶν γονέων λαβὼν. 
οὐδὲν ὁμοίους. ἀλλήλοις ἤγαγεν, ἀλλὰ τὸν μὲν λίχνον ἀπέ-- 
gie nd σικάμορον, τὸν δὲ ἐξιχνεύξιν καὶ ϑηρᾷν δυνα-- 
τὸν" εἶτα ποτὲ τῶν “Ἰακεδαιμονίων εἰς ταὐτὸ συνειλεγμέ-- 
τὼν, μεγάλη 5 τοι (on: πρὸς ἀρετῆς xvgolv ἐστιν, ἂν-- - 

Ópeg, ἐφῆσε, “Ἰακεδαιμόνιοι, καὶ ἔϑη. καὶ παιδεῖαι , καὶ 
διδασκαλίαι, καὶ βίων ἀγωγαὶ, καὶ ἐγὼ ταῦτα ἡμῖν αὐτίκα 
δὴ μάλα ποιήσω φανερὰ, εἶτα προσαγαγὼν τοὺς σκχι λα-- 
χας διαφῆκε, καϑεὶς εἰς μέσον λοπάδα καὶ λαγωόν᾽ κατ᾽ 

δ Ν ^ , [4 4 ἘΣ v IM 3h. [4 4 

tvju τῶν GxvÀaxoy» O μὲν ἐπὶ τὸν. λαγωὸν ηΐξεν, 0 δὲ 
ἐπὶ τὴν λοπάδα ὥρμησε. Τῶν δὲ “ακεδαιμονίων οὐδέ-- 
πῶ συμβαλεῖν ἐχόντων, τί ποτε αὐτῷ τοῦτο δύναται, καὶ 

, )?oc 4 , 2 ’ κά -Ὁ J 
vi βουλόμενος τοὺς σκυλακας ἐδείκνυεν, οὗτοι τῶν γογέ--. 

^" ^" ? ! 

ων, ἔφη, τῶν αὐτῶν ἀμφότεροι, διαφόρου δὲ τυχόῦντες 
j e" € 4 , € δ EM , . αγωγᾶς, ὁ μὲν λίχνος, ὁ δὲ ϑηρατης ἀποβέβηκεν. 

: “Τυσαάνδρου. 22 
«- 

“ὐσανδρας 9 Διονυσίου τοῦ τυράννου πέμψαντος 
ἱμάτια ταῖς ϑυγατράσιν αὐτοῦ τῶν πολυτελῶν, οὐκ ἐλα-- 
βεν, εἰπὼν δεδιέναι, μὴ διὰ ταῦτα μᾶλλον αἰσχραὶ φα-- 

᾿ ψῶσιγ. 

* Ὃ avcog 7 etouge τοὺς πολίτας κομᾷν, λέγων, ὅτε 
τοὺς μὲν καλοὺς ἡ XOu5 εὐπρεπεστέρους ποιεῖ, τοὺς δὲ 
αἰσχροὺς φοβερωτέρους. — | 

* € 38/7 * * , - RJ " ' 
O αὐτὸς πρὸς τὸν χελεύοντα ποιεῖν ἐν τῇ πόλει 

δϑημοχρατίαν, σὺ πρῶτον, εἶπεν, ἐν τῇ οἰκίᾳ σου ποίησον 
δημοκρατίαν. 

* Ὁ avro στρατεύειν πολλάκις ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς 

ἐχώλυεν, ὕπως μὴ ποιῶσι μαχιμωτέρους. 
* 6 9 ; 3 , * , » 

O αὐτὸς μέγιστα αδιχηματα εἶναί φησι ϑεῶν xe 
[4 

ταφρόνησις, γονέων κάκωσις ἑκούσιος, xol ἀρχόντων καὲ 

4) in Laur. solo. | 6) Plut. Lys. c. 9. Cfr. supra 

τ prov. ἑματισμὸς éftovvatov. 
5) Cod. μεγάλοι. 7) Plut, c. 1. ' 

* 



γόμων ὀλιγωρία, καὶ ixovotog ἀτιμία δικαιοσύνης" δι-- 

χαιύτατον δὲ εἶναι καὶ ὁσιώτατον τὸν ταῦτα τιμῶντα καὶ 

ἐμφανίζοντα πρὸς πολίτας καὶ ἄρχοντας χατὰ τῶν κατα-- 

φρονούντων. ᾿ 
* 'O αὐτὸς 7 πρὸς τοὺς ψέγοντας αὐτὸν ἐπὶ τῷ δι᾽ 

ἀπάτην τὰ πολλὰ πράσσειν ὡς ἀνάξιον τοῦ Ἡρακλέους, 

ἔλεγεν, ὅπου μὴ ἐφικνεῖται ἢ λεοντῆ, προσρατετέον εἶναι 

ἐκεῖ. τὴν ἀλωπεκῆν. | . 

*'O αὐτὸς ὃ τοὺς “ακεδαιμονίους ὁρῶν ὀκχνοῦντας 

᾿φροσμάχεσϑαι τοῖς τείχεσι τῶν. Κορινϑέων, ὡς εἶδε λα-- 

yov ἐξαλόμενον en τῆς τάφρου, τοιούτους, ἐφῃ, φυβεῖ- 

c9e πολεμίους, ὧν οἵ λαγοὶ δι᾿ ἀργίαν ἔν τοῖς τείχεσιν 

ἐγκαϑεύδουσιν. | 

Acvxlumnmov περὶ τοῦ παντύς 59. 
“ευκίππῳ τῷ Ἐλεάτῃ τάδε ἀρέσκει" τὸ πᾶν εἶναι 

ἄπειρον" -vovrov δὲ τὸ μὲν πλῆρ 086, τὸ δὲ κενόν" καὶ 

στοιχεῖα, κόσμους €6 ἐκ τούτων ἀπείρους εἶναι, καὶ δύε-- 

! σϑαῖι εἰς ταῦτα, γίνεσθαι δὲ τοὺς κῤσμους οὕτω" φέρε-- 

σϑαι κατὰ ἀποτομὴν ἐκ τῆς. ἠπείρου “πολλὰ σώματα 
, παντοῖα τοῖς σχήμασιν εἰς μέγα κενὸν, ἅπερ ἀϑροισϑὲν- 

τὰ δίνην ἀπεργάζεσϑαι μίαν, καϑ᾽ ἣν πφοσχρούοντα καὶ 

παντοδαπῶς κυχλούμενα διακρίνεαϑαι" χωρὶς τὰ ὅμοια 
πρὸς τὰ ὅμοια, ἰσοῤῥόπων δὲ, διὰ τὸ πλῆϑος μὴ δυνα-- 

μένων περιφέρεσϑαι, τὰ μὲν λεπτὰ χωρεῖν εἰς τὸ ἔξω 
κενὸν, ὥσπερ διαττόμενα, τὰ δὲ λοιπὰ συμβαίνειν χαὶ 

περιπλεχόμενα συγκατατρέχειν ἄλληλα" καὶ ποιεῖν nQu- 
τὸν τι σύστημα σφαιροειδὲς, τοῦτον δὲ, οἷον ὑμένα, ὑφί- 
στασϑαῖ περιέχοντα ἐν ἑαυτῷ παντοῖα σώματα᾽ ὧν κα- 

τὰ τὴν τοῦ μέσου ἀντέρεισιν περιδινουμένων λεπτὸν γί- 
γεσϑαι τὸν πέριξ ὑμένα, συῤῥεόντων ἀεὶ τῶν συνεχῶν 
χατεπιψαύειν τῆς δίνης, καὶ οὕτω γενέσθαι τὴν yh 

/ 

7) ib. c. 7. 9) Exstat in Laur. 
8) ib. c. 29. 
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συμβιανόντων τῶν ἐνεχϑέντων ἐπὶ τὸ μέσον" αὐτός τε 
πάλιν τὸν περιέχοντα οἷον ὑμένα δειτεσϑαΐ, κατὰ τὴν 
ἐπέχκρισιν τῶν ἔξωϑεν σωμάτων᾽ δίνῃ ve ᾿φερόμενον αὐὖ-- 
τὸν, ὧν ἂν ἐπιψαύσῃ, ταῦτα ἐπικτᾶσθϑαι". τούτων δέ τινα 
συμπλεκόμενα ποιεῖ σύστημα, τὸ μὲν πρῶτον καάϑυγρον 

χαὶ πηλῶδες᾽ ξηρανϑέντα δὲ περιφερόμενα σὺν τῇ τοῦ 
ὕλου δίνῃ" εἶτ᾽ ἐκπυρωϑέντα καὶ τῶν ἀστέρων ἀποτελέ-- 
σαὶ φύσιν" εἶναι δὲ τὸν. τοῦ ἡλίου κύκλον ἐξώτατον, τὸν 
δὲ τῆς σελήνης προργειότατον τῶν ἄλλων, μεταξὺ τούτων, 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ὥςπερ οὗ πλείους τῶν φιλοσόφων 
φασίν. 

Ἐ dfaucyov. 

άμαχος ἐπετίμα τινὶ τῶν λοχαγῶν ἁμαρτόντι, τοῦ 
δὲ φήσαντος, μηκέτε τοῦτο ποιήσειν, οὐχ ἔστιν, εἶπεν, ἐν. 
πολέμῳ δὶς ἁμαρτεῖν. 

7 

Ἐ daxuovvix α. 

“Μάκων 5, ᾿Αργείου ποτὲ εἰπόντος, πολλοὶ τάφοε 
παρ᾿ ἡμῖν εἶσι Σπαρτιατῶν, εἶπεν, ἀλλὰ μὴν παρ᾽ ἡμῖν 
"oyelov οὐδὲ εἷς" ὡς αὐτῶν μὲν πολλάκις ᾿ἄργους ἐπι-- 
βεβηκότων, ᾿Δργείων δὲ τῆς Σπάρτης οὐδέποτε. 

“άκων αἰχμαλωτισϑεὶς καὶ πιπρασκόμενορ, τοῦ κήρυ-- 
xoc λέγοντος, “άκωνα πωλῶ, ἐπεστόμισεν εἰπῷν, αἰχμα-- 
λωτον κήρυσσε. 

“άκωνες ἀδελφῶν πρὸς ἀλλήλους διαφερομένων τὸν 
πατέρα ἐζημίωσαν, ὅτι τοὺς υἱοὺς στασιάζοντας περιορᾷ. 

“άκωσι περιτυχόντες τινὲς xa9' ὁδὸν εἶπον" εὐτυ-- 
χήκατε, ἀρτίως ἐντεῦϑεν λῃστῶν ἀπιόντων" οἱ δ᾽, οὐ μὰ 
τὸν Ἐγυάλιον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι, μὴ περιτυχόντες ἡμῖν. 

“άκων ἐρωτηϑεὶς, τί ἐπίσταται, εἶπεν ἐλεύϑερος 
εἶναι, | | 

“Μάκων ἐρωτηϑεὶς, δι᾽ ἣν αἰτίαν τὰς τοῦ πώγωνας 

40) Plut. Ages. c. 51. 

44 
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κρέχας ἐπὶ «πολὺ κομώσας ἔχεις, εἶπεν, ἵνα βλέπων τὰς 
πολιὰς μηδὲν ἀνάξιον αὐτῶν πράττω.. 

“άκων τις ἰδὼν πολυτελῇ χορηγίαν, τοῖς τραγῳδοῖς 
παρασχευαζομένην ?*, εἶπεν, ὡς ἁμαρτάνουσιν .Αϑηναῖοι 
μεγάλα,. τὴν σπουδὴν εἰς τὴν παιδιὰν καταναλίσκοντες, 
τουτέστι μεγάλων ἀποστόλων δαπάνας καὶ στρατευμάτων 
ἐφόδια καταχορηγοῦντες sig τὸ ϑέατρον" ἂν γὰρ ἐκλογι-- 
σϑῆ τῶν δραμάτων ἕκαστον, ὅσον κατέστη, πλέον ἀνηλω-- 
κῶς φανεῖται ὃ δῆμος sic Βάκχας καὶ Φοινέσσας καὶ Οἶ-- 
diodes καὶ τὰ Μηδείας κακὰ καὶ Ἤλέκχτρας, ὧν ὑπὲρ 
τῆς ἡγεμονίας καὶ ἐλευϑερίας πολεμῶν τοὺς βαρβάρους 

ἀνήλωσεν. | 

“ἄκων, , ἐπὶ τῆς ἀσπίδος μυῖαν ἔχων ἐπίσημον καὶ 
καύτην οὐ μείζω τῆς ἀληϑινῆς ὡς͵ καταγελῶντές τινὲς 

ἔλεγον, ὑπὲρ τοῦ λανϑάνειν τοῦτο πεποιῆκεις, ἵνα μὲν OU», 

εἶπε, φανερὸς ὦ, οὕτω γὰρ τοῖς πολεμίοις τοσοῦτον προς.- 
ἔρχομαι, ὥστε τὸ ἐπίσημον, ἡλίχον ἐστὶν, vm αὑτῶν 
ὁρᾶσϑαι. 
& "axowa παρϑένος πενιχρὰ ἐρωτηϑεῖσα, τίνα δίδωσι 
τῷ γαμοῦντι προῖκα, τὴν πάτριον εἶπε σωφροσύνην. 

“άκαινα προϊόντι τῷ υἱῷ ἐπὶ πόλεμον, ἀναδιδοῦσα 
τὴν ἀσπίδα, ταύτην, ἔφη, ὃ πατήρ σοι ἀεὶ ἔσωζε, καὶ 
σὺ οὖν ταύτην σῶζε, ἢ μὴ ἔσο. 

“ἄκαινα πρὸς τὸν υἱὸν λέγοντα; μικρὸν ἔχειν τὸ ξί-- 

φος, εἶπε; καὶ βῆμα πρόςϑες. 

᾿ς Δακαινα προσαναῤιδοῦσα τῷ παιδὶ τὴν ἀσπίδα , xai 
παραχελδυομένη, τέκνον, ἔφῃ, ἢ τὰν, ἢ ἐπὶ τᾶς. 

“ἀκαινα Emo ἀδικήματι τῷ παιδὶ κριγνομένῳ, τέκνον, 
εἶπεν, ἢ jj' τᾶς αἰτίας, ἢ σεαυτὸν τοῦ ζῇν ἀπόλυσαι. 

“ἄάκαινα ἐρωτηϑεῖσα, εἰ ἀνδρὶ προσελήλυϑεν, οὐχ 

ἐγὼμ δἶκεν;, eA". $ φνὴῤ ἐμρί.΄, ' 

41) Impr. παρασκευαζομένων. 

' M 
* 
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“Μάκαινα πιπρασκομένη καὶ ἐρωτωμένη,, ; τί ἐπίσταται, 
ip, πιστὰ ἦμεν. ΝΣ ᾿ e: τὸ 

“άκαινα ἐρωτηϑεῖσα " ὑπὸ τινος, εἶ ἔσται  ἀγαϑὴ, 

αὐτὴν ἀγοράσῃ, ἔφη, κἂν μὴ ἀγοράσῃς. 
“άκαινα πιπρασχομένη φοῦ κήρυχος πυνϑανομένου, 

τί ἐπίσταται, εἶπεν, ἐλευϑέρα ἥμεν, ὡς δὲ ὁ νησάμενρς 

προσέτᾳσσέ τινα αὐτῇ οὐχ ἁρμοζόντα ἐλευϑέρῳ, εἰποῦσᾳ, 
οἰμώξῃ, φϑονήσας σξαυτῷ τοιούτου κτήματος, ἐξήγαγεν 

ἑαυτῆν. 3 

 1ε ἃ ἐ νὴ ς. 

4fíawa "fouoóiov ἐρωμένη τοῦ τυραννοκτονήσαντος, . 
ὅτις καὶ αἰκιζομένη ὑπὸ τῶν περὶ Ἱππίαν τὸν τύραννον, 
οὐδὲν ἐξειποῦσα; ἐναπέϑανε ταῖς βασάνοις: Ὅϑεν A95. 
γαῖοι xoÀxiv ποιησάμενοι «λέαιναν ἀγλωσσον, ἐν πύλαις- 
τῆς ἀκροπόλεως ἀνέϑηκαν. . 1 

I ^ "m i 

* 46mi6 0g 5, ! ers 
"vote περὶ Πυϑαγόρου" τάδε φησί" λέγοντι « δὲ mol 

Àol: τόι καὶ δημοσίᾳ quXócopét?, ὕπερ ἀπαξιῶ, Ocye τᾷ 
Δαμοῖ τᾷ ξαυτῶ, ϑυγατρὶ πάρακαταϑέμενος τὰ ὑπομνάν. 
ματα ἐχέλευσε μηδενὶ τῶν ἐχτὸς τῆς οἰκίας" παραδίδομεν. 
"A δυνάμενα πολλῶν χρηματὼν ἀποδίδοσθαι τὼς λόγὼς 
οὐκ ἐβουλάϑη᾽ πενίαν ydg καὶ τὰς; τῶν πατρίων ἐπισκε-- 
ψίας ἐνόμιζε χρυσῶν. τιμίωτέρας Zütv, καὶ ταῦτα" yo» 
ἣν, καὶ Τηλαυγὴς υἱὸς αὐτῆς, ὃς καὶ διεδέξατο" tóy πα-: 
τέρα κατά τινὰς, Ἐμπεδοχλέους καϑηγησάμενος, ' "ἢ 

“ευκανοὶ 53 δικάζονται ἀλλήλοις, ὥσπερ ἄλλου τινὸς. 
ἀδικήματος, οὕτω καὶ ἀσωτίας καὶ ἀργίας" ἐὰν 06 τις 
ἀσώτῳ δάνείσας χρέος ἐλεγχϑῇ στέρεται. αὐτοῦ" καὶ .49ήη:. 
γησι δὲ τῆς ἀργίας εἰσὶ δίκαι. 

. N . . . 
L2] M . Li 

"S 
12) Exstat etiam in Laur. :15) Exstat in Lar. 
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ἀρχὴ vov up στοιχείαικιι. 

| Τὸ μ μετὰ τοῦ c. 

Μᾶάλλον ὃ Φρύξ ** ἢ παροιμία ἐνθέκδε" οἱ ἑπτὰ 
^ 

σοφοὶ ἐρωνώμενοι ὑπὸ Κροίσου, τί τῶν ζώων 5 εὐδαιμο-- 
γέστατον, οἱ μὲν ἀπεχρίναντο τὰ ἄγρια ζῶα". ὑπὲρ γὰρ 

. -- 4 J , , c M b r) 4 

τῆς αὐτονομίας ἀποϑνήσκει, οἱ δὲ πελαργους, δίχα γὰρ 
γύμου τῇ φύσει τὸ δίκαιον. ἔχουσι, Σόλων δὲ οὐδένα πρὸ 
τῆς τελευταίας" παρεστὼς δὲ “Ἵἴσωπος, ὃ λογοποιὸς, Φρυξ 

τὸ γένος, τοσοῦτον, εἶπεν, ὑπερέχειν τῶν ἄλλων, Ὅσον 

᾿ϑάλασσα ποταμῶν" ἀχούσας δὲ Κροῖσος εἶπε" εμᾶλλον ὸ 
ovt. 
y Maoyalias70n ποτὲ 3" ἔϑος ἦν τοῖς παλαιοῖς 
ὁπότε φονεύσειαν ἐξ ἐπιβουλῆς τινα, τὸ ἔργον ἀφοσιου-- 
μένοις ἀχρωτηριαζειν τὸν νεκρόν" καὶ τῶν μορίων ὅρμα- 
ϑὸν ποιήσαντες, κρημινάναι. κατὰ τραχήλου κατὰ “τῶν μα- 
σχαλῶν διάραντες᾽" ἀφ᾽ οὔ Δὲ xci μιασχαλίσματὰ προση- 
γύρευσαν αὐτά" καὶ Σοφοκλῇς ἐν Ἡλέκτρᾳ καὶ Tou. 

Μαχητῆς͵ 4 ἐπέμφϑης; οὐκ ἀγγελεαφόρος' 
ἐπὶ τῶν μὴ φυλαττόκτωγ vuv ἑαντῶν τάξειεν, 

Ἰαχαίρᾳ 5 πῦρ μὴ. σκαλεύξεν' τουτέστι τὸν 
ϑιυμούμενον λόγοις μὴ ἐρεϑίζειν.. 

Μαρσύας " ὁ χρμπάξων ἐρίξει" ἐπὶ τῶν ἐριξόν- 
των ἐν ἀγῶσι χαὶ πολὺ ἀπολεμπανομένων᾽ Q γὰρ lWag- 

σύας ἀγροῖκος ἢν" γίνεται δ᾽ οὕτω μουσικὸς " ἐμίσησεν 

“ϑηνᾶ τοὺς αὐλοὺς, οὐκ ὀλίγον γὰρ ἀφῃροῦντο τοῦ καλ- 
Aovg' ἢ πηγὴ τὴν εἰκόνα δεξαμένη, τὸ συμβὰν ἐδίδαξο 

4) Apost. Cent. XII. 41.  g) Apost. Cent. XII. 45. 
2) Mosc. τές τῶ" σοφῶν εὖδαι- 6)͵ Apost. Cent. XII. 45. Ma- 

μονέστατος. Correxi ex Apost,  |ear. omnia alia: Μαγνῆτι! 
3) Apost. Cent. XII. 42. ἀέϑος" ἐπὶ τῶν πρὸς ἑαυτονᾷ 
5) Apos. Cent." XII. 44. ἐπισπωμέγων τιγάς. — Mart" 
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Ἢ ef 4 33€ / m * Pv [4 * ς , 

καὶ οὕτω δὲ ἐῤῥιμμένων τῶν αὐλὼν ὁ Mogovog ὑφίστα-- 
- t 3 " . ' 

vut" προςάπτει οὖν τοῖς χείλεσιν ἀνελὼν αὐτοὺς ὃ ποιμὴν, 
ς . 5 , | Y - ͵ . , οἱ δὲ ἤδον ϑείᾳ δυναμες καὶ ἄκοντος τοῦ χρωμένου" τέ-- 

-Ὁ 

χνὴν ὃ ἹΠαρσύας ἐνόμισεν εἶναι τὴν δύναμιν, καὶ χωρεῖ 
αν P ' 3 ! 

μὲν κατὰ lMevoOv, χωρεῖ δὲ κατὰ ᾿Αἰπόλλωνος, λέγων 
? ΣῚ ; 4 Ὁ « , ^ , 

οὐδὲ ϑέλειν εἶναι λοιπὸν, ἂν μὴ πλεονεχτήσῃ τοῦ δαίμο-- 
γος" ἕν ἐχείνῃ τῇ φιλονεικίᾳ νικᾶται, καὶ τὸ δέρμα κατὰ 
* 4 e * ΟῚ A A 4 4 

ἡτταν ἐχδυεται" εἶδον ἔγω ποταμὸν ἐν Φρυγίᾳ, IMopgovag 
^) es ,' αν 

ὄνομα τῷ ποταμῷ, καὶ ἔλεγον οἱ ὥρυγες, ὅτι τὸ ῥεῦμα 
^ , ων Li 

τοῦτο ἐξ αἵματος ἐστι τοῦ lMogovov. 

Τὸ μ μετὰ τοῦ ε. 

ἹΠπεγαρέων " δάκρυα᾽ ἐπεὶ πλεῖστα ἐν τῇ ἹΠεγὰ-- 
οἰδι σκόροδα φύεται" εἴρηται ἐπὶ τῶν προςποιητῶς δακρυ-- 
ὄντων ἄλλοι δέ φασιν, ὅτι τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀποϑαν-- 
ὄντος ἀγαγκάσϑησαν πάντες ὑπὸ τῆς αὐτοῦ γυναικὸς δα-- 
χρύσαι" ὁμοία τῇ" πρὸς σῆμα μητρυιᾶς ϑρηνεῖν. 

ἹΜέλει μοι, τῶν τοιούτων οὐδὲν ἧττον τῶν ἐν τρῖς 

τέλμασι βατράχων. 

Míyag " κηληκτὰς ἐν μικρῷ πραγματι" ἐπὶ 
τῶν πλουτησάντων τέχνῃ οὐ viuíqg. Ψάλτου γάρ τινος. 

εὐημερήσαντος Εὐδαμίδας ἐφη πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα, πο-- 
δαπὸός τις αὐτῷ δοχεῖ εἶναι. ΄ - 

- 

κὸν ψυχή ἐπὶ τῶν τὰ μέλ- 
λοντα προορωμένων. — Maxa- 
ρων νῆσοε᾽ ἐπὶ τῶν ixnáea τὰ 
ἀγαϑὰ δοκούντων ἔχειν. —— 

1) Apost. Cent. XII. 51. Ma- 
car. ἐπὶ rà» σφόδρα κλαιόντων. 
ÁÀd largum alliorum proven- 
tum alludit Aristoph. Pac. 502. 
de Megarensibus dicens: πρῶ- 
rov γὰρ αὐτὴν (80. εἰρήνη») oxo- 
εόδοις ἠλείψατε, ubi Interpp. 
Coll. 246., ubi cum Πάλεμαξ 

alia in mortarium injiceret, 
exclamat Trygaeus: agat, Be- 
βαιαξ,, ὡς μεγάλα καὶ δριμέα τοῖ-: 
σιν Μεγαρεῦσιν ἐνέβαλεν τὰ xAav- 
ματα. —  Áliam interpretatio- 
nem innuit O, Mueller Dor. II. 

pP. 567. 
2) Apost. Cent. XII. 55. xe«- 

λέστης, sed in edito et scripto 
codice χηλήκτας inveniri testa- 
tur Pantinus. Est haec forma 
dorica pro χηλητής. Οἵ, Wy& 

ι 
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ΜΠελανέωνος ? σωφρονέστερος᾽ cni τῶν now 
σωφρόνων. | " 

, Μεδίμνῳ * ἀπομετρῶ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀρ- 
, ? ^ ' ? , , 

yvQutov* ἐπὶ τῶν μεγαλὴν xal e990e» προςδοχωντων 
ὠφέλειαν. ἡ | 

Méve " βοῦς ποτὲ Bovavgv' ἐπὶ τῶν βραδέων. 
^ ^ ' 

Mévs 9 γραῦ &éuov σὲ παῖδα φιλήσοντα᾽ 
ὁμοία τῇ προτέρᾳ. 

* , 

Meloumvyov? μὴ τυχοις" μελαάμστυγρι ἐγένοντο 
πέρπεροι “ίμνης υἱοί" ἀκολασταινούτων δὲ αὐτῶν πολλὰ 

^ , 

ἡ μήτηρ ἔλεγε φυλάσσεσϑαι, μήποτε. ἐμπέσωσιν elg δα- 
! Y c t. u 

συπρωχτον" ἐμπεσόντες οὖν εἴς Ἡρακλέα, ἕν ἀνωφῦρῳ 

ἐδέϑησαν * εἶτα ὁρῶν. αὐτοὺς γελῶντας καὶ κατακύπτοντας, 
3 e 4 3 ! . c 2 et f y N &mv»9evero τὴν αἰτίαν" οἱ δὲ ἔλεγον, ὅτι λόγιον ἢν v0 
τῆς μητρὺς ἐμπεσεῖσϑαι ἡμᾶς εἰς δασύπρωκτον, καὶ γε- 
λαάσαντα τὸν Ἣρακλέα ἀφεῖναι αὐτοὺς τῶν δεσμῶν. 

Μεγαρικαὶ σφίγγες δ᾽ πόρνας τινὰς οὕτως 
ἐχάλουν. ι . 

^" , ^ EM 

Meíbova ? βοᾷ δαφνὴης χλοερᾶς καιομένης 
“ , . 

ἐπὶ vOv μέγα βοωντων. 

tenb. ad Plutarch. Ápophth. La- | xoi κίναιδος ὑποπτήσσειν, εἴ τις 
con. p. 220. F., ubi haec le- ἀνὴρ δασὺς. καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἐρ- 
untur. χαῖον μελάμπυγος, δριμὺ μόνον 
5) Apost. Cent. XII. 59. ad-| ei; σε ἀποβλέψειεν. 

dit: ἦν δὲ ó Melar(ev σώφρων. 8) Apost. Cent. XII. 56. 
Apogr. Dresd. Mesiavíovos. 9) Apost. Cent. XII. 57. μεῖ- 

4) Apost. Cent. ΧΙ. 54. . |iov βοῶντος. Long. Pastoral. p. 
5) Apost. Cent. XII. 59. 91. ed. Villois. ἐσύριζε μέγιστον 

6) Apost. Cent. XII. 55. ὡς ἐδύνατο. pP. 25. péya χαλεῖν 

7) Apost. Cent. XII. 60. Ma. | p. 25. Cfr. p. 48. 55. 71. μέγα 

car. μελαμπύγῳ συντρέχοι᾽ οὗ βοήσας. Julian. Fragm. p. 296. 
δὲ βαδυπρώκτῳ (sic). Fabulam | A. βοῶσε μεγάλα. Plat. Symp. 

in marmoribus Selinuntiis ex-| VII. p. 449. μεῖζον ἤδη 9 Qc- 
pressam explicat. Boettiger À-| λῆς φϑεγξάμενος. Aleiphr. Bp. 
malth. 111. p. 526. Lucian Pseu- | II. 4., ubi Bergl. — Apost. ha 

dol. c. 32. δέον, ᾧ παιπάληβμα) Βοῖ χλωρᾷς. : 

“ 



Μεῖζον 5 φρονεῖ ἢ Πηλεὺς ἐπὶ μαχαίρᾳ" 
σωφροσύνης γὰρ δῶρον αὐτῷ ἐδόϑη." 

μέλος ἀγρέως "" ἐπὶ τῶν τῇ εὐμουσίᾳ κηλούντων. 

μέγα ἢ τὸ στόμα τοῦ ἐνιαυτοῦ" οἷον πολλὴ 
σεαῤῥησία πάντων εὐφορίας γενομένης. 

Μέλιτος 33 μυελός" ἐπὶ τῶν ἄγαν ἡδέων. 

Μελιφταῖοι κύνες "5 ἐπὶ τῶν ἐπὶ τέρψει "5 κα- 
λῶς τρεφομένων" τῶν γὰρ κυνῶν οἵ μὲν ἰχνευταὶ, οἱ δὲ 
ὅμοσε τοῖς ϑηρίοις χωροῦσιν, οἱ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν πλη-- 
μάτων οἰκουροὶ 15, οἱ δὲ ἐπὶ τέρψει. 

ἹΜμεϑυσοκότταβος * ἐγένου" λαταξ χαλκῇ φια-- 
λῃ, ἣν μεταξύ τοῦ δείπνου 

40) Apost. Cent. XII. 58. 
Macar. μεγαλοφρονεῖ μᾶλλον, ἢ 
“Πηλεὺς ἐπὶ τῇ μαχαίρᾳ" ἐπὶ τῶν 
ἐπὶ τοῖς τιμίοις μεγαλαυ χούντων. 
παρόσον σωφροσύνης ἕνεκα παρὰ 
ϑεῶν ἡφαιστότευχστος ἐδωρήϑη τῷ 

Πηλεῖ μάχαιρα. Aristoph. Nub. 
1062. ὁ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβεν διὰ 
τοῦτο (Sc. διὰ τὴν σωφροσύνην) 
τὴν μάχαιραν, Ubi vide Scho. 
lia. À Vnlcano gladius hic Pe- 
leo traditur in anaglypho apud 
Winckelm. Mon. ined. nr. 111. 
Cfr. Millingen Peintures de Va. 
ses.gr. p. 9. Jacobs ad Philo- 
str. Jun. XV. p. 670. . 

41) Apost. Cent. XII. 62. ad- 
dit: λέγεταε δὲ ἀγρεὺς δικαίως 

τῷ γὰρ μέλει aigei τῶν ἄλλων 
ὀρνέων τὰ ἁπαλὰ πρυςπετόμεγα, 
τὴ τῆς εὐμουσίας ϑέλξει᾽ εἰδὼς 

οὖν τὸ συμφυὲς αὐτῷ πλεονέκτη- 
μα ἀκούων μὲν ἑαυτοῦ εὐφραί- 
νεται ϑηρῶν. δὲ τὰ προσιόῦτα 
ἐμπέπλαταε᾽ τοῦτοφ εἴ τίς ποτὲ 
ἐϑήρασε καὶ ἦν οἰκίσκῳ καϑεῖρξεν, 
ἔχει ἄφωνον τὸμ' ὄρνιν᾽ ὥοπον 
οὖν τὸν ϑηράσαντα ἀμυνόμενον 
ὑπὲρ τῆς δουλείας τῇ σιωπῇ. 

ἐτίϑεσαν οἴνου itemAxQuué— 

42) Apost. Cent. XII. 76. 
15) Apost. Cent. XII. 75. 

Macar. ἐπὶ τοῦ πάνυ. ἡδέος. 
44) Arsen. et Apost. ΧΙ]. 67. 

μελιτηροὶ, quod ἃ Pantino in- 
tactum. relictum esse,' miror. 
Nota sunt κυνίδια ϊελιταῖα, ἃ 
mulieribus praesertim in deliciis 
habita. Clem. Paedag. III. 4. 
p. 271. 7. de mulieribus lasci. 
Vl$: xai χῴραν μὲν παρορῶσι σω- 
φρονοῦσαν, MeAiratov πολλῷ δια-- 
φέρουσαν κυνιδέου. Hesych. 21ε-- 
λιταϊον᾽" κυνίδιον μιχρὸν, ubi 
Alberti. Theophr. Charact. 21. 
καὶ κυναρίου δὲ τελευτήσαντος, 
αὐτῷ μνῆμα καὶ στηλίδιον ποιή-- 
σας ἐπιγράψαι ὃ καλὸς ελι- 
ταῖος, ubi Ast. 

15) Apogr. Dresd. ἐπιτέρψει. 
46) Apogr. Dresd. oixovpyot. 
17) Apost. Cent. XII. 66. 

Apogr. Dresd. habet postea κχό.- 
ταβος. Apost. habet n4drot. 4d- 
ταξ est reliquum in poculo, ita 
ejectum, ut resonet (Cic. Tusc. 
I. 40.). Vide Bach ad Critiae 
Fragm. p. 50. de cottabo vide 

Schneid. Lex. Aristoph. Ach. 
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. .J 2 Ν ' , λ ' i ; » ! , 
v»r»' εἶτα εἰς μακρὰ ποτγριὰ ἐμβαλόντες olivo» εἰς tavtry 

ἀπὸ ὕψους ἐῤῥίπτουν ἐπὶ τὸ ψόφον ἐχτελέσαι, ὃς ἐχα- 
λεῖτο χότταβος᾽ ἐπῃνεῖτο δὲ ὁ μείζονα ψόφον ποιῶν" à 
τούτου οὖν μεϑυσοκοτταβος. 

, -c 
Mepgig "8 οὐ mvíiE* τῶν: δυνατωτέρων ἁρπαζόντων 

m 9 . ^ 

τὰς τροφὰς τῶν ἀσϑενεστέρων xol ἐπὶ τούτῳ ἐχείνων 

πνιγομένων, ἐπεὶ ἄρα αὐτοῖς βοηϑεῖν οὐκ ἐδύναντο, ἐπε-- — 
γοήϑη ὁ μερισμόρ᾽ καὶ ἕκαστος ἑκάστῳ τὸ tco» λαμβα- 
γων ἐπεφώνει, μερὶς οὐ πνίξ' ἢ καὶ οὕτως, μερὶς οὐ 
πγιγὴ).- | 

Mec ?? Aléfioy 3o»: παρὰ Κρατίνῳ παροι- 
μία λεγομένη" ἐπὶ τῶν τὰ δεύτερα φερομένων * oí yop 

' “Ἰακεδαιμόνιοι τοὺς “Ἱεσβίους κιϑαρῳδοὺς 7EQU- τους προς- 

ἑχαλοῦντο" ἀκαταστατούσης γάρ ποτε τῆς πόλεως αὐτῶν 
χρησμὸς ἐγένετο, τὸν “έσβιον ᾧῳδὸν μεταπέμπεσϑαι" d 
δ᾽ ἐξ ̓ Δντίσσης Τέρπανδρον ἐφ᾽ αἵματι ᾿φξύγοντα μετα-- 
πεμψάμενοι ἤκουσαν αὐτοῦ ἐν τοῖς συσσιτίοις xol κατε- 
στάλησαν᾽ ἢ διότι “ακεδαιμόνιοι στασιάζοντες μετεπέμ-- 
ψαντο ἐκ “Τέσβου τὸν μουσικὸν Τέρττανδρον᾽ ὃς ἥρμοσεν 
αὐτῶν τὰς ψυχὰς, καὶ τὴν στάσιν ἔπαυσεν᾽ εἴποτε οὖν 

μετὰ ταῦτα μουσικοῦ τινος ἤχουον οἱ “ακεδαιμογιοι, 
ἔλεγον, μετὰ “έσβιον ᾧδὸόν. ὁ. 

Meca 35 γραμμάτων Ἐφεσίων παλαίεις' ἐπὶ 

τῶν. ἐπῳδαῖς ἰσχυόντων. 

Μετὰ Μουσῶν *t* ἐπὶ τοῦ πεπαιδευμένου, ἢ ἢ χοι-- 
νῇ ἐπὶ συνόντος ἀπαιδεύτου τοῖς πεπαιδευμένοις" καϑ' 
ὑπόκρισιν, δὲ ἀναγνωστέον. 
. L] 

52A. πόρνην δὲ Σίμαιϑαν idv- | 40) Apost. Cent. XII. 72. plv 
vec Meydgade νέοι κλέπτουσι ue- | ra addit. Gfr. supra p. 247. 
ϑυσοκότταβοι. 21) Apest. Cent. XII. 71. 

18) Apost, Cent. XII. 69.| uerà Μίουσῶν Kdovdoc^ ἐπὶ τῶν 
Macar. μερὶς οὐ πνίγει. ἀπαιδεύτων πεπαιδευμένοις σνγ- 

49) Apost. Cent, XIL 70. dvrev' xa9^ ὑπάκρισιν δὲ dra 

| 
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. Μετὰ ἃ πόλεμον ταραχὴ ἢ συμβμαχίαϊ καὶ 
μετὰ Ἡαραϑῶνα μάχη ἐπὶ τῶν μετὰ ὑποϑεσίν. vex 
ἐπεεκίνδυνον ἑτέρᾳ ἐντυχόντων οὐκ ἐλάττονι τῆς ποροὐέρας. 

Μέτρῳ a3 ὕδωρ πένοντες, ἀμδτρὶ "dà μάξαν 
ἔδοντες" οὗτος ὁ στίχος ἐἰς παροιμίαν περιέστη ἔκ τι-- 

γος χρησμοῦ, ὃν ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς Συβαρίταις" ὑβρισταὶ γὰρ 
ὄντες xal ἀμετροπόται, ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν Κροτωνιωτῶν" 
τοῖς οὖν διαφυγοῦσιν αὐτῶν οὕτως ἐχρηήσϑη. 

Ἱμέχρε βωμοῦ ?* “φίλος. εἰμί. .. ον τ" 
ἹΜεταβολὴ "" πάντων γλυκῦ. ME ἊΣ 
ἹΜέτρα φυλάσδεσϑαι καιρὸς δ᾽ ἐπὶ “νῶσιν ἄριστος: 

Τὸ μ μετὰ τοῦ ῆ. 

Μητραγύρτου * ϑάνατος" οὗτος ἐλθὼν εἰς s i 
“Δετικὴν ἐμύει τὰς γυναῖκας τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν, ὡς ἐκεῖνοί 
φασιν" οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι ἀπέχτειναν αὐτὸν; ἐμβαλόντες elg 
βάραϑρον ἐπὶ κεφαλήν" λοιμοῦ δὲ γενομένου. ἔλαβον χρὴ-" 
σμὸν ἱλάσασϑαι τὸν πεφονευμένον καὶ διὰ τοῦδο qxodo— 
μησαν δικαστήριον, ἐν ᾧ ἀνεῖλον τὸν. υΜητραγύρτην xal | 
παφαφράττοντες αὐτὸν καϑιέρωσαν τῇ μητρὶ τῶν. ϑεῶν, 
ἀναστήσαντες. καὶ ἀνδριάντα τοῦ Μητραγύρτον" ἐχρῶντο 
δὲ τῷ μηερῴῳ ἀρχείῳ καὶ γομοφυλακείῳ, χαταχώσαντες 

καὶ τὸ βάραϑρον. ἜΣ 
Myjse χασιγνήτῳ. laov ποιεῖσϑαι ἐταῖρον' 

ἀντὶ τοῦ μὴ προτέμα vovg φίλους τῶν ἀδελφῶν. 
ΜΝ] 

γνωστέον ' ὁμοία " Χαριλὴ | apud: Died. Bie. XII. 49. : a ver. 
Mo$ca. [su requiri dicens. . V 

ur 2 n | 24) Plut. Apophth. 186. €. 
22) Apost Cent. XIL 75.| j periclo sper e Le rivd 
aCar. uera τὴν ἐν διαραϑῶνι μαρτυρίας ψευδοῦς δεόμενον. ἦ 

μάχην xa pero τὸν πόλεμον ἢ προσῆν καὶ ὄρκος, ἔφησε, mé gos 

συ μίμια χία. τοῦ βωμιοῦ φίλος εἶναι. 
35} Apost. Cent XII. 74. 1) Eurip. Orest. 354. Ad 
Ápost. ἀμετρίᾳφ. Schneid. Lex. efr. :Wyttenb. ad Phat. 
formam devo: imtét dubias re- p. 140. B. 
fert, formam Gero, quae est| 4) Ápest: Cent. Xii. 77.*- 
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iux Μηδὲ} ὑπὲρ. τὸν ποδα ἔστω τὸ ὑπόδημα" 
d μηδὲν ἔξῳ τοῦ μέτρου ποίει καὶ τῆς δυναάμεως.. 

3 

ὌΨΙ jde μοι αὐτῇ ὄρνις χακὸς: ἐνὲ μεγάροισι πέλεν. 
ΕΝ πολύυξείον μῃδ᾽ ἄξειγον καλέεσθαι. 

ον Μηδ ᾿Ηρακλῆς πρὸς. δυο, 3. ᾿ 

ο Mà μέλε "POE μελέσσας 4 eni τῶν δουλομέ- 

»ub AE DA τι. ἀπευκεαῖρν uera e yaoi. 

Μηδικὴ τράπεζα δ᾽ ἐπὶ τῶν εὐπόρων" 
αἴτοι γὰρ oi Mijdot. 

a fgoói- 

Moves νεῖν 9 μήτε γράμματα, ἐπίστανται 

δηλονοτ," ἐπὶ τῶν, ἀπαιδεύτων λίαν" καὶ μηδεμίαν τέ-- 

νην ἐπι σταμένων. Πλάτων ἐν νομοις" τοὺς δὲ ἐγαντίον 

ἔχοντας τούτων, ὡς συφοὺς τ προρρητέον Gy κἂν τὸ λε-- 
ΔῊ Angie γράμματα MEE γεῖν. ἐπιστῶνται. 

yo ES mnm oen 
dapuguve λέγε, 

τὴν μουσικήν 7. ἀντὶ ταῦ m 

, Ἐμηρξπὴς εἶπε. τοῦτο ᾿Φρύνιδος τοῦ 
μαμαιχρῦ. OxenmQ»Q. τὰς, δύο τῶν ἐννέα ye ἐκτεμων.. 

A Mj 4a Aéye, t". vovg.  ueyelavyoUvribg ἕλχει 
πρὸς, μετριότητα, τὴ πρρριμέα ". ὡς καὶ Θεογνις, 

gy "Er Luciano" pro iniagg. 
σὺ bil ἀνϑ)άπενα. ταῦτεὶ ἐπαδῥει 
αὐτῆν.. M95. ὑπὲρ T. Zt. 8»,. Ud 
πόδημα. Cfr. Plut. AÀpophth. 
Lacon. P. 208. C. ἐπαινοῦντος 

δέ g és ῥήτορα rk. τῷν δυνατῶς 
αὔξειν τὰ μικρὰ πράγματα,͵ οὐδὲ 
σκυτοτόμοΥ͂,, PNoydev (δ᾽ "4γησί-" 
daos), ἡγοῦμαι σπουδαῖον, ὃς 
pexeck muadu: ὑποφήμοπα᾽ μέγάλα 
στεριτίϑησι. Clem. Vaedage, LII. 

δὲ LUE 27.7. 46s. xaddeo: δι ποῦς 
τοῦ, ὑποδήματος, οὕτω. wei τῶν 
ἀτήσεῳς. ἑκάστου τὸ. σῶμα νυ A 
Potter. ..... 
9- -Vide infr. Qi. 'Hoexijs 

9$. 0. ji76 .a. 

Em Apost. Cent. ὙΠ΄ 96. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν um βουλοιμξένων πα- 
Seiv.vy φαδβοπεριεγ ὰ Ἰφᾷγαϑοῦ,, 

ΠΕ) Apost) Cent. XII. θά" 
» 8) Apost. Cent. :XIIL. 5. in 

ἀτῷκ e Aa QA" ταῦτα γὰρ ἔχπαι- 
δόϑεν ὃν ταῖς “4ϑηναίς ἐμάγϑα- 
νον. Nihil amptius. Plat. de legg. 
Ill. ps 176- Ast. d» vet qvx λεγό- 
ἐνὸν μῆτε νεῖν μήτε γράμματα 

μένον dro ' €fr. re d He- 

liod. p. 24. οὗ δὲ ᾿4ττικοὶ παϊ- 

δες. "ard τῶν ye μάτων, χαὶ τὸ 

κολυμβῶν ἐδιδάσκοντο, διὰ τὰ 
ϑαλασφρκρατεῖν τοὺς ᾿"4ϑηναίους" 
δϑὲν «αἱ D παρόμμγά, αἠτὲ γεν, 
pte yodu perd , ἐπίστασϑαι ἐπὶ 
τῶν παντάπασιν ᾿ἄμαϑῶν Ayo- 

μένη, ὡς φησιν ὃ Σουΐδας. — 
...1) . Apost. Cant. XM 82 i 
ἐσκάύρψεις. ts 
8). Macar, γεὴ μεγάλο. is 

zar παραΐνεσιψ. 
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' 4v9 poire , 

ἹΜηδὲ ? γεχρῶν 9zxag κένει" 
γύρων. 

Lnd 

JManére Κύρν᾽ ἀγορᾶσϑαι ἔπος μέγα". οἷδε γὰρ, 
οὐδεὶς. n 

ὅτι νὺξ χ᾽ ἡμέρα ἀνδρὶ τολεῖ: ω 

éni vOw- guine- 

M 5 χίνει Καμαφίναν' λίμνη ἦν, ἣν μδεοχε-- 
τεῦσαι βουλόμενοι, ἐχρήσαντο τῷ 9eq* ὁ δὲ εἶπε, μὴ κί-- 

»yeL Καμαρίναν" "οἱ δὲ παραχούσαντες ἐβλάβησαν. ^ 

n; xivet " καχθν, £o κείμενον"  énl τῶν na— 

ρακινούντων τινὰ ἐπὶ σφετέρᾳ βλάβῃ. 

Μὴ ϑεᾶς ἄνϑρωπον ὡς ϑάμας" λείπει τὸ 
ἑλοῦ " ἐπὶ τῶν αἱρουμένων τῶν κρειττόνων τὰ ἥττω. 

Miia'* Ἑσπεῤέδῳων μαι. ἐδωρή σω" ὀπὶ τῶν 
πολυτελὴ χρριξόγτω». ΝΕ 

1) τ 

M27 πρὸς 13 λέοντα δορκὰς ἥψομαιε μάχη; 
ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἰσχὺν ἀγίσων. 

M; σπεῦδε γῆμαι, πρὶν τελευτή σαντ᾽ ἔδῃρ, 
ἐπὶ τῶν ἀκαίρως καὶ ῥᾳϑύμως ποιούντων τι." 

yo ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ Περσέως ἔδοξε τεϑνάναι. . 
Εὐμενὴς 

Τῆς 
δὲ φήμης εἰς Πέργαμον κομισϑείσης, ᾿ἄτταλος ὁ “ἀδελ-- 

φὸς αὐτοῦ περιϑέμενος τὸ διάδημα καὶ τὴν γυναῖκα yn— 
μας: ἐβασίλευσε" πυϑόμενος Óà προσιόντα. ζῶντα τὸν 
ἀδελφὸν ἀπήντησεν, ὥσπερ εἰώϑει, μετὰ τῶν σωματο-- 

: 9) Apost. Cent. XII. 99. apte 
addit: 7 γὰρ Σεμίραμις καταν- 
σκευάσασα τάφον, ἐπέγραψεν" Óc- 

τις ἄν χρημάτων δεηϑῇῆ βασι- 
λεὺς, διελὼν τὸ μνημεῖον, ὅσα 
βούλεταες λαμβανέτω. δ“ἴαρεῖος 
οὖν διελὼν χρήματα. μὲν οὐχ 
εὗρε γράμμασε δὲ ἐνέτυχε, τάδε" 
φράζουσιν᾽ εἰ μὴ κακὸς ἢσϑα ἀ- 
νὴρ καὶ χρημάτων. ἄπληστος, ovx 
ἄν νεκρῶν ϑήκας ἐκίνεις. 

40) Apost. Gent. XHI. 1. ad- 
dit: oi δέ φασι βοτάνην δυσω- 
δίαν ἀἁποπέμπουσαν ἐν τῷ κι-ἰ͵ 

νεῖσϑαι. Cfr. Virg. Aen. IH. 700. 

Fatis nunquam concessa eno- 
veri . 

'Adparet Camarina procul. 
Lucian. Pseudol. c.. 33. δρᾶς, 
ὡς ἄμεινον ἣν doi, ἀκίνητον τὴν 
Καμαρίναν ἐᾷν. 

11) Apost. Cent. XII. 95. 
Macar. μὴ xiveiy xaxov εὖ κεί-. 
μενον᾽ ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς ἐξ ἀνοίας 

πράγματα ἐγειρόντων. 
49) Apost. Cent. ΧΙΗ͂Ι.. α.. 

uijAo..uos Ἕν. plura» addit. — 
15) Apost. Cent. KII. 98. 
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τοὺς ϑεοὺς, ὅτι ἂν εἰς χεῖρας λάβῃ χρυσὸν γενέσϑαι᾽ xoi 
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φυλάκων, δοράτιον ἔχων, ὁ δὲ Εὐμενὴς φιλοφρόνως 
ἀσπασάμενος αὐτὸν xol πρὸς τὸ οὖς εἰπὼν τοῦτο, οὐδὲν 

ἀλλο παρὰ πάντα τὸν βίον οὔτ᾽ εἶπεν ὕποπτον, οὔτ᾽ 
ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ τἐλευτῶν ἐκείνῳ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν 

: βασιλείαν ἀπέλιπεν. 

Mi; «μνησικακηόῃς εἰ σὺ φυλὴν κατέλαβες. 
Μη ποτ᾽ εὖ ἔρδειν γέροντας, μηδὲ γυναῖκα, μηδὲ. παῖ-- 

δα, μηδὲ xvvo τινὸς, μηδὲ λάλον xor leen. 

M, * χέφραν φεύγων eig ἀνϑρακιὰν nang. 
Myve "5 κυφλὸν ὁδηγὸν μήτε avorvov συμβουλον. 

1 * 

Τὸ u μετὰ τοῦ t. . 

Mía " χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ" βούλεται δὲ εἰ- 
πεῖν, μία ἡμέρα οὐ ποιεῖ τὸν σοφὸν εἰς τελείωσιν ἐμ-- 
᾿βαλεῖν. ᾿“ 

4. 4 - *f à ? . * 
ἐπὶ τῶν ἀγαν πλουσίων" ov- 

ἤτησε δὲ, ὡς φασι, 
Μίδου" χρήματα" 

τυχὼν τῆς εὐχῆς λιμαγχονηϑεῖς 3 ἀπέθανεν" ὅσα γὰρ 
ἐλάμβανεν, εἰς χρυσὸν μετεβάλλετο" μυϑεύονται δὲ αὖ-- 

: 44) Apost. Cent. XII. 81. 
,15) Apost. Cent. XIII. 2. 

Macar. addit: Mjdiv ὑπὲρ 
τὸν καλάποδα᾽ παρεγγυᾷ ugj- 
δὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον πρόττϑιν. — 
Μὴ σπεῦδε πιλουτεῖν, καὶ rayé- 
ὡς πλουτεῖς. — Μηδὲν ἄγαν" 
ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὸ. ὦπό- 
φϑεγμα. — My πῦρ ἐπὶ πῦρ᾽ 
TGoéyyud, μὴ κακοὶς ἐπισωρεύειν 
κακά. -α Μὴ παιδὶ ξέφος" 
ἐπὶ τῶν τὰ ἀσυμφορά τισι δι-- 
δόντων. — ΜῊ πρὸς ἐμὴ τὰ 
“τοικέλα ἀγτὶ τοῦ τὰ; τέχνας. — 
M; λόγους ἄντ᾽ ἀλφίτων. — Μὴ 

duveiv ἀκίνητα. 
1) Apost. Cent. XIH. 44. 

plura affert. Macar. ipterpreta- 

ftionenf*om. Eustath. Ep. X. 

p. 320. ed. Tafel. εἰ xai μίαν 

χελιδόνα μὴ ποιεῖν ἔαρ j παροι- 

Hóa φησὲν, ἀλλ᾽ ἡμῖν 5 σὴ μία 
χελιδὼν, τὸ Bec x? ἐπιστόλιον, 
ἔαρ ἐν αὐτῇ χειμῶνι ὑπήνοιξζεν 
ἡδονῆς. 

2) Apost. Cent. XIIL 19. 
alam Maximi Tyrii fabulam 
subjungit. Plat. Pol. III. p. 408. 
B. οὐδὲ ϑεραπευτέον αὐτφὺς. οὐ 
εἰ Ἡίδου πλουσιώτεροι eiey. Legg 

II. P. 96. Ást. ἐὼν δὲ ἄρα πλου- 

τῇ μὲν Κινύρα τι καὶ Μίδα uéi- 
λον. 

5) Apogr. Dresd. Leyes 
joe 

4 & 
- 
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ὅτι τὰ τῆς ἀκοῆς αἰσϑητήρια 
μέγιστα εἶχεν, οἵαπερ ὄνος" 
εἶχεν ὠτακουστὰς , ὡς TOT. ἔχειν γινώσκειν τὰ ἐν τῇ ὑπ᾽. 

τὸ δὲ ἀληϑὲς, ὅτι πολλοὺς 

αὐτὸν χώρᾳ λεγόμενα καὶ πραττόμενα. 

Μία“ λόχμη δυο ἐριϑακοὺς οὐ τρέφει" ἐρι-- 

ϑακὸς δέ ἐστιν ὄρνεον μονῆρες καὶ μονότροπον. 
Α 1 Ιικρος 

χέων. 

Μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη᾽ 
εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ. 

Μικρὸν 5 τὸ ὀβολοῦ τἰμιον" 
πογηρῶν. 

Μικρόϑεν 7 ἢ ἀγαϑὴ ἄκανϑα φαίνεται" 

€ 

ἡλίκος ἹΠΜολων" 
2.4 ^ , 

ἐπὶ τῶν πανυ βρα-- 

« , ^. 

ομοία τῇ 

λέγεται ἐπὶ τῶν 

&i 

τῶν ἐκ πρώτης ἡλικίας φαινομένων ἀγαϑῶν γενέσϑαι. 

Ἱμπισῶ ὃ πονηρὸν χρηστὸν Or εἴπῃ λόγον; 

ἹΜισῶ ? μνημονα συμπότην. 

Μισῶ "5. σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφος. 
Μισῶ τὸν ἀνδρα τὸν διπλοῦν πεφυχότα. 
Χρηρτὸν λόγοισι, πολέμιον δὲ τοῖς τρόποις. 

Τὸ μ μετὰ τοῦ ο. 

ἹΜόσχος " 
, . 

ἄδων Βοιωτιον" Mooyoc φαῦλος κι-- 

ϑαρῳδὸς, πολλὰ ἀπνευστὶ qÀÓcv: τὸ δὲ Βοιώτιον οὕτω 

4) Apost. Cent. XIII. 421. 
5) Apost. Cent. XIII. 22. 

Aristoph. Ran. 55. 
6) Apost. Cent. XIII. 25. 
7) Àpost. Cent. XIII. 24. 
8) Stob. T. 2. 5. ενάνδρου. 
9) Apost. Cent. XIIL 20. ad- 

dit quaedam. Stob. T. 18. 28. 
Lucian. Conviv. c. 5. μισῶ γάρ, 
φησι καὶ ó ποιητικὸς λόγος, uvd- 

μονα συμποτην. 
(0) Apost. Cent. XIII. 50. 

addit: ἐπὶ τῶν διὰ μισϑὸν ἢ 04". 
ὄλλο τι διδασκόντων. Macar. ad- 

dit: Μικρὸς ὄνος ἀεὶ πῶλος" ἐπὶ 

| rà» διὰ βραχύτητα ἡλικίας νέων 
ἀεὶ λογιζομένων. 
μέλε οὐ ποιεῖ. 
μέγα ἀγαϑόν. 

1) Apost. Cent. XIIL. 27. De 
orma ro δὲ Βοιώτιον οὕτω xa- 
λούμενον vide Schaef. Melet. 
Crit. p. 14. 

Mia μέλισσα 
Μικρὸν κακὸν, 

lc 
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καλούμενον εὖρε Τέρπαρδρος᾽" ὥσπερ καὶ “ὃ Qvi sor 
, 

, a "QOpvyoy *. 
' M a» , » 4 Li 

Mog vo πρᾶγμ ἔγνωσαν avoucsgoutvot. 
, 3 ? ^ , , . t 

Movawv? “ακαιναι avógag τἐχκτουσεν᾽" παρο- 
σον ἐκεῖναι γενναιοτάτους παῖδας τίκτουσιν. ΝΣ 

MoAov* λαβὲ" «εωνέδας Ξέρξου γράψαντος av- 
- ’ λοω 2 , ^ “- e ε * τῷ, πέμψον τα ὅπλα, αντέγραψε τοῦτο, δηλῶν, Ov ExoY 

εἶναι οὐ δώσει. 
- ? * , *A » Y Α ! 

Ἰουσικῆς Ó ἔρως διδασκει, xav ἀμουσὸς ἢ τὸ πρίν. 

Τὸ μ μετὰ τοῦ v. 
, 5 ? e e ' LÁ N Ἂν 

ἤυκονειος “ γείτων" avvn ταττᾶται κατὰ τῶν 
/ , ! D 

διαβεβλημένων ἐπὶ σμικρότητι καὶ σμικροπρεπείᾳ, παρὰ 
A , . —- Li i jy), . 

τὴν σμικρότητα τῆς νήσου τῆς ύκωνος xal εὐτέλειαν. 
Mvóeg 9 ὀφθαλμοὺς Ἰνδικὸς δοκιμαζει' 

ἔστι δὲ ὁ μύδας λίϑος ἐν Ἰνδίᾳ, διττὰ ἀφεεὶς τὰ σέλα, 

τοῖς μὲν πονήρως ἔχουσι 'τῶν Ὀμμάτων 7 δρεμὺ καὶ nv- 
^ . ^ ^" P M 

ρῶδες xol ἐπιεικῶς φλογωπὸν, τοῖς δὲ κατὰ qvo καὶ 
ῥωστικὸν καὶ σωτήριον. ᾿ 

Μὺς ὃ ἔδηξε Βρασίδαν. ἐν ἰσχασιν" ὅτι δεῖ 
καὶ τὸν μικρὸν φυλάττεσϑαι. ᾿ 

, , ^" Mvàog? παντ᾽ ἀκούει" ἐπὶ τῶν προςποιουμένων 
, ἢ 

μὲν μὴ ἄκουειν, ἀκουόντων δέ. 
Μυκωνέων "5 δίκην ἐπεισσπέπαεκεν εἰς τὰ 

2) Apogr. Dresd. ὥσπερ ó| quae mox sequuntur: Muxe- 
«Ῥρυύγιος. ψίων- δίκην etc. 

.5) Apost. Cent. XIII. 50. 6) Apost. Cent. XIII. 54. 
4) Apost. Cent. XIII -299.| 7) Codd. σωμάτων. 

Plut. Ápophth. Lacon. p. 225. D. | 8) Apost. Cent. XIIL 535 
5) Apost. Cent. XIII 532.|aliena quaedam adjicit. Vide 

Julian. Misop. 547. D. ηύκω-- | apophth. sub nomine Βρασίδου. 
»oc ἀγροικίαν ad eandem insu-| 9) Apost. Cent. XIII. 58. ad- 
lam refert Petavius (coll. Eu. | dit: ó δὲ Μύλος ἣν ποιητὴς κω- 
stath. ad Od. 5.) legere βυᾶ-  μῳδιῶν, ὅς un ἀκούειν ὑπεχρί- 
dens Muvuxóv:o;. Non male con- | vero. - 
veniunt. cun hac conjectura,| 40) Apost. Cent. XIII. 55 
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συμποσια᾽ διὰ γὰρ τὸ πένεσϑαι͵ ἀρεβέβληκτο ini ai— 
σχρότητι ) 
CUuTUO σια. ᾿ 

" . 2)[ὦ}ψ,» , d 3 ud 2 M 
εἔρηται dé ἐπὶ vov tees εἰσιόντων εἰς τὰ 

& 

Ἱυῤῥίνων M ̓ ἐπιϑυμεῖς' τουτέστιν. ἀρχῆς μυβ-- 

ὑίναις γὰρ στεφανοῦνται. ob ἄρχοντες. .. 
- * 12 25s - ? : w^ A ^ 3 

Mvg λευκὸς ἐπὶ τῶν ἀκρατῶν πρὶ τὰ ἀαφρο-- 
δίσια ἡ “παροιμίᾳ εἴρηται" “οὗ γὰρ κατοικέδιοι μῦες ἄγαν ̓ 
πρὸς τὴν Ὀχείαν κεκίνηνται, καὶ μαλιστα οἱ λευκοί" οὗτοι 
δὲ εἰσιν ϑήλεις . V 

Mig? δακὼν παῖϊῖὸδ᾽ ἀπέφυγε" παρόσον καὶ οἱ 
μικροὶ τοὺς μεγάλους λυσεοῦαιν ἐνίοτε. 

Μῦς " αρτι πίσσης γένεται" ἐπὶ τῶν νεωστὲ 
' * i5 , 

πασχόντων καχώς χαὶ ἀπαλλασσοντω». 

Mog "5" γαλῆν ἐλέγξει τὴν τέως νυμφην" ἐπὶ 

τῶν μεγάλα ἐπαγγελλομένων καὶ τῷ χρόνῳ ἐξελεγχομέ-- 
νων" ὁμοία ἐστὶ τῇ" ὑπὸ τῇ λεοντῇ πάλιν ὄνος ὀγκήσεται, 
xal τῆς qur, σας ὃ κόραξ : πονήσεται. Ν 

Μῦς "5 εἰς τρώγλην οὐ χωρῶν κολοκύνταν 
ἔφερεν" ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς μὴ δυναμένων καὶ ἄλλοις ϑε-- 
λοντων βοηϑῆσαι καὶ περιποιήσασϑαι. 

Τὸ μ μετὰ τοῦ o. a 

᾿Μωρότερος" μωρύχου᾽ ἐπὶ τῶν εὐηϑὲς τι δια-- 

Athen. I. p. 7. ὡς ἀχλήτου ἔπεις-- 
παίοντος εἰς τὰ συμπόσια Muxa- 
γίων δίκην. 

11) Ápost.. Cent. , XIII. 20. 
Arsen. μυῤῥίνων ἀρχῆς ἐπιϑυ-! 

μεῖς. 
12) Apost. Cent. XIII. AS. ad- 

dit:.rióv δὲ μυῶν ᾧ φωλεὺς μνω- 
ξίᾳ λέγεται, 

15) Apost. Cent. XIII. 42. 
14) Apost. Cent. XIII: 47. 

Macar. μῦς πέττης γεύῃ᾽ ἐπεὶ τῶν 
γεωστὶ xaxoie évrvy yarovtov. Cfr. 
Theocrit. Id. XIV, 51. 

Νῦν δέ ποτ᾽, óc μῦς (pavrt) Ovd- 
γυχε, γευμεϑα πίσσας. 

Cfr. Schol. ,et supra sub ders 

μῦς | 
15) Apost. Cent. XIII. 48. 
46) Apost. Cent. XIII. 49. 

Apogr. , Dresd. . χολοχοίταγι,, --τὶ 
Macar. addit; “μῶυσῶν. io za- 
τος ἐπὶ τῶν ἐσχάτων» καὶ add, 
Sav. — Mv 9o: Καμαριναῖοι" 

οἱ μακροὶ λόχος καὶ ληρώδεις." 
4) Apost. Cent. XIII. 50. 

Mop zov. Macar. μωρότέρος προ-- 

βάτου, καὶ μωρότερος ορύχαυ" 

ν 
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ngettouéóvu»' ovrog γὰρ ὃ ἸΠώρυχος va ἔνδον ἀφεὶς ἔξω. 
τῆς οἰκίας ἐκάθητο" λέγετωι δὲ παρὰ Σικελεώταις Μυ-- 
θυχος καὶ Διόνυσος, διὰ τὸ μολύνεσϑαι αὐτὸν τὸ πρόσω- 
πον ἕν τρυγί.. 

Magos ? σιωπᾷν οὐ δύ υναται. 

ἹΜωρὰ μωρὸς λέγει. 
ἹΜωρύτερος Kogvfov' καὶ οὔτος ἀρχαῖος μωρίς. 

.. ἹΜωμήσεται " μᾶλλον ἢ “μιμήσεταε" ἐπὶ τῶν 
ἀπαιδεύτων, καὶ ὅτι τὸ ψέγειν τοῦ μιμεῖσϑαι ὑφότερον. 

4 

Mocc ye καλλιόπα, ϑύγατερ 4ιὸς ἄρχ᾽ ἐρατῶν ἐπέ-- | 

ων ἐπὶ δ᾽ ἵμερον ὕμνω xol χαρίεντα τίϑει χορόν. 
t 

4H0O0O0ETMAT A. 

M épuv»«»o s. 

Ἱ͵έμνων * ὁ ̓ Ἵλεξανδρῷ πολεμῶν ὑπὲρ Ζίαρείου τοῦ 
βασιλέ ὡς μισϑοφόρον τινὰ πολλὰ βλάσφημα καὶ ἀσελγὴ 

περὶ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντα πατάξας τῇ λόγχῃ, ἐγώ σε, d- 
πε, τρέφω μαχούμενον, ἀλλ᾽ οὐ λοιδορούμενον .4λε- 

ξανόρῳ. 
ἹΜόλτας ὃ τῶν " Θρᾳκῶν βασιλεὺς, ἐν τῷ Τρωϊχῷ 

πολέμῳ πρεσβευσαμένων πρὸς αὐτὸν ἅμα τῶν Τρώων καὶ 

(dmi τῶν εὐήϑων καὶ ἀλογίστων. | δ᾽ ἕτερον, ἃ ἀνταναστῆσαι βελτίονα 
Cfr. Ruhnk. ad Tim. Lez, s. ν. παντάπασιν ἐργῶδες. — Lucian. 
JMoov yate. Jup. Trag. C. 25. ἐστὶ μὲν γὰρ; 

2) Apost. Cent. XIII. 51. ὡς ὃ ϑαυμαστὸς “ἠημοσϑένης ἔφη, 
: 8) Apost. Cent. XIII. 55. (Olynth. I. p. 13.) τὸ μὲν ἐγκαλέ- 

. Mücer. μωμήσεταί τις (Cod. τι) σαι καὶ μέμψασθαι, καὶ ἐπιτι- 

ae ἢ ΑΜ μι. Ápollodori pictoris pijoas ῥῴδεον καὶ τοῦ βουλομένον 

apophthegma. Plut. de glor. παντός" τὸ δὲ ὅπως τὰ παρόντα 

Atheniens. c. 9. Cfr. Welcher βελτέω γένηται, συμβουλεῦσαι, 

Sylloge Epigramm. p. 27^. Plut. | τοῦτ᾽ ἔμφρονος ὡς ἀληϑῶς συμ- 
de audit. p. 40. C. rà μὲν γὰρ | βούλου. 
ἀντειπεῖν oU χαλεπὸν. ἀλλὰ xdi| 1) ὃ impress. om. 

πάγυ δέδιον εἰρημένῳ Aóyop, τὸ 2) τῶν Laur. om. 
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τῶν ᾿“χαιῶν ὀκέλευσε τὸν. ᾿4λέξανδρον ἀποδόντα τῷ» λέ-- 
γῆν, δύο παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν. 

Ἱπνασίας ? ὁ Παταρεὶς τοὺς «ἀϊγιεῖς φησι τοὺς ἐν τῇ 
"ole γίχην ἀραμένους κατὰ τῶν «Αἰτωλῶν διὰ ναυμαχί-- 
ας τὴν πεντηκόντορον τούτων ναῦν ἀναϑέσϑαι Πυϑοῖ, xal 

ἐπαρϑέντας ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐρωτῆσαι, τίνες τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ 
ἀνδρείᾳ κρείττους εἰσί. Τὴν δὲ Πυϑίαν τοῦτον ἐξενεγκεῖν 
τὸν χρησμόν 5. — ̂ 

Γαίης μὲν πάσης τὸ ἸΠελασγικὸν 4oyog ἄμεινον, 
Ἵπποι Θεσσαλικαὶ, «“Μακεδαιμόνιαι δὲ γυναῖκες, 

᾿άνδρες δ᾽ οἱ πίνουσιν ὕδωρ καλῆς ᾿Αρεϑούσης, 
AAA. ἔτι καὶ τῶν εἰσὶν ἀμείνονες, 0t τὸ μεταξὺ 

Τίρυνϑος ναίουσι καὶ “ρκαδίης πολυμήλου, . 
᾿4ργεῖοι λινοϑώρηκες, κέντρα πτολέμοιο, 
Ὑμεῖς δ᾽ «Αἰγιέες οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι, 
Οὔτε δυωδεκαταῖοι, ovv. ἐν λέγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριϑμῷ. 

Πηίνδαρος Ó τῶν “Τακεδαιμονίων ναύαρχος ἀπὸ τῆς 

ἥττης φυγὼν εἰς Bv δὸν τὰς πεπονηκυίας γαῖς ἐπεσκευ-: 

C08, χαὶ πρὸς τὰς ἕν Εἰ βοίᾳ τριήφεις ἀπέστειλεν bes 

χλέα τὸν Σπαρτιάτην, προστάξας ἄγειν τὴν ταχίστην" 
ἐπεὶ κατέπλευσεν εἰς Εὔβοιαν ἀϑροίσας τὰς ναῦς vigas 

πεντήκοντα 5 κατὰ σχολὴν ἀνηνέχϑη, καὶ κατὰ τὸν “ϑω 
γενομένων τῶν τριηρῶν ἀπεγεννῖ, ;9n χειμὼν τηλικοῦτος, 
ὥστε τὰς μὲν ὁ γχαῦς ἁπάσας ἀπολέσϑαι, τῶν δὲ ἀνδρῶν 

δώδεκα μόνους διασωθῆναι" δηλοῖ δὲ τὸ περὶ TOVtOY 

ἀνάϑημα χείμενον ἐν τῷ περὶ Κορώνειαν νεὼ, καϑάπερ 
φησὶν Ἔφορος τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον ταύτην" " | 

Old" ἀπὸ πεντήκοντα νεῶν ϑάνατον προφυγόντες 
Πρὸς σκοπέλοις ἄϑω σώματα γῇ πέλασαν 

4) Hoc εἰ sqq. Laur. non| 5) In marg. κατὰ σπουδὸὴν ἄς 
babet. νήχϑη. Matth. ita ünpr. 

4): Vid. Strab. Lib. x p- 689. : 
Matth. 6) μὲν abest ab ünpress. 

46 
x 
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afudexa* τοὺς δ᾽ ἄλλους 0Àeus μέγα λαῖτμα 9o- 

λάσσης, 
Νῆας στυγεροῖς πνεύμασι χρησαμένους. 

"Μενάνδρου. 

Μένανδρος εἶπεν,. οὐδέποτε ϑύων ηὐξάμην ἄλλως 
-“σώζεσϑαι τὴν. οἰκίαν, ἢ στάσιν οἰκετῶν εἶναι ἐν αὐτῇ, ἐχ 
τοῦ Ὁμήφον τοῦτο λαβὼν, Ἰλιάδος q' &ie Ζεὺς" ἥμενος 
9 , 

Ὀλυμπῳ, ἐγέλασσε δὲ ob φίλον ἥτορ γηθοσύνῃ, 09᾽ ὁ- 
Quo εὶς dipl ξυνιέντας. 

Χαίρει γὰρ, ἵνα ἐπιτεϑῇ τέλος τῷ προστάγματι, καὶ 

λαγαμέμνων ἐ ἔχαιρεν, Or. ἄριστοι “αναῶν δηριόωντο, ἐπεὶ 

᾿μξωρα περὶ ἀρετῆς αὐτοὶς ἀγωνιζομένους 7 ᾿ 

Μητροδώρου. 

. ἹΜηπρόδωρος εἶπεν, ἐν πόλει μήτε ὡς λέων ἀναστρέ- 

φου, μήτε ὡς κωνωψ, τὸ μὲν γὰρ ἐχπατεῖται, τὸ δὲ 

καιρρφυλακεῖται. 

"Πνησιμάχου. . 

Ἱηνησίμαχος ὁ χωμικὸρ᾿ περὶ ̓ ὕπνου διαλεγόμενός 

φησιν" ὕπνου τὰ “μικρὰ τοῦ. ϑανάτου μυστήρια" 0 μὲν 
γὰρ ϑάνατος ἀπὸ ἰσχυρὰς γίγνεται καὶ τελείας λύσεως 
σώματος, ὁ δὲ ὕπνος ἀπὸ μικρᾶς καὶ καιρὸν ἐχρυσης᾽ 

ἀμφότεροι δὲ καχῶν ἀραπαύουσι, xci ὃ μὲν χωρίζει Ψυ- 

χὴν, ὁ δὲ συστέλλει μικρὸν, καὶ ὃ μὲν διαλύει αἰσϑήσεις, 

.0 δὲ στερίσκει μόνον᾽" διατρίβει δ᾽ ὃ ὕπνος ἔν Jump, 
ὡς Ὅμηρος Ἰλιάδος E. 

^N 

“Ἵζμνον δ᾽ εἰσαφίκανε πόλιν ϑείοιο Θόαντος, 
9 * ? 

Ev9. ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ ϑανατοιο. 

eo^ . ͵ ) 

7) In impr. sequitur: Ὁ αὐ- | αὐτοῦ" Τὸ ἄργϑριον εἶναι pied" 
τὸς εἴπεν᾽ "ravra τὰ ζῶα ἐστὶ | κιὸν 008 φαίνεται etc. 

ῥακχαριώτατα δῖο. eto. et: oU 
4 
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"Or “Ἴγμνου μὲν ἦν δεσπότης ὁ Ἥφαισξος,. γυπὴ. 4 
τούτου χάρις᾽ Πασιϑέας δὲ τὴς χάριτος ἀδελφῆς ἐρωτε-- 
χῶς ἔχων ὃ ὕπνος ἐχεῖσε διέτριβε" ταύτην δὲ αὐτῷ ἐπαγ-- 

γέλλεται γυναῖχᾳ δώσειν ἢ Ἥρα" γίγνεται δὲ καὶ Quoi 
κώξερον᾽ τι olvogógos 7 “ἤμνος χαϑῶς λέγει" m 

᾿ς Nageg Ó ἐκ "hijpvoto παφέστασαν οἶνον ἀγουφοε" . ̂, 

τοῖς δὲ πολυποτοῦσιν ὁ ὕπγος μάλιστα ἕπεται.. Ἵν 

* οσχίωνοςρ: 

Συνέσει, δόξῃ πρόσϑεν xol γένει μέγας" 
Ἄργους δυνάστης, λιτὸς ἐκ τυραννικῶν 

! , 3-7 2 

Ooovov , προσίκτην ϑάλλον ηγκαλισμένος. ^ 
ἜἜστειχεν sig γῆν, σῶμα συμπαϑὲς φέρων,. 
Καὶ πᾶσι δεικνὺς ὡς τὰ λαμπρὰ τῆς τύχης 

4 “} 2 , , 5 , , - 

Tv κτῃσιν οὐ βεβαιοῦν ανϑρωποις γέμει. 
Ὃν πᾶς αστῶν -ἠλ ἐησεν εἰσιδών. 
“ἥπας δὲ χεῖρα καὶ προσήγορον φάτην͵ 
"Oosbe* κανϑοὺς τ΄ ἐδέτηξε δακρύοις" 
Τύχαις συναλγῶγν᾽ ταξίωμα γὰρ νοσοῦν 

Τὸ πρόσϑεν, πολλοῖς οἶκτον εὐπορεῖ βροτῶν... 

. : 
. b. 

“ Μυρωνίδου. 

“Μυρωνίδης παρήγγειλεν ἔξοδον “4ϑηναίοις ἐπὶ Bor- 
τοὺς στρατεύων". ἐνστάσης δὲ τῆς ὥρας καὶ τῶν Àoyg— 
γῶν λεγόντων μηδέπω πᾶντας παρεῖναι, πάρεισιν, εἶπεν, 
οἱ μέλλοντες μάχεσθαι, καὶ χρησάμενος “αὐτοῖς. προϑύμοις" 
ἐνίχησε τοὺς πολεμίους. - 

* Μῶλυ. Ὀδυσσείας x - . 

Τὸ μῶλυ ἀλληγορεῖται πρὸς τὴν παιδείαν" Tg ἡ μὲν 
ῥίζα μέλαινα, διὰ τὸ οἷον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον͵ τοῦ 
τέλους" τὸ δὲ ἄνϑος λευκὸν χατὰ γάλα διὰ τὴν τοῦ «6-- 

- ᾿ A6 * 
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loud φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα" ἤδη δὲ ἡδὺ καὶ τρό- 
φεμον᾽ ἐκ ᾿γαίης δὲ ἐρύσας ἀντὶ τοῦ ἐπικύψας αὐτόϑεν 
λαμβώνει, ὥσπερ τι εὐπόριστον. φάρμακον" ἐπεὶ οὐκ ἐν 

τινε τόπῳ τὰ τῆς παιδείας περιγέγραπται, ἀλλ᾽ ὅποιπερ 
: ἂν γένοιτό τις, ἔστιν εὑρεῖν τὸ καλὸν τοῦτο φυτόν. Moàv 
δέ, φασι, λέγεται παρὰ τὸ. μωλύειν, ' 0 ἔστεν ἀφανίζειν 

τὰ φάρμακα. ᾿Δλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος μυϑολογεῖ Πι- 
xoÀaov ἕνα τῶν γιγάντων, φυγόντα τὸν κατὰ hic σπολε-- 
μὸν, τὴν τῆς Κίρκης γῆσον καταλαβεῖν, καὶ πειρᾶσϑαι 

ἐκβαλεῖν αὐτήν" τὸν πατέρα δὲ ἥλιον ὑπερασπίξζοντα τῆς 

ϑυγατρὸς ἀνελεῖν αὐτὸν, καὶ τοῦ αἵματος ῥυέντος εἰς γὴν 

gia βοτάνην, καὶ ληϑῆναι μῶλυ διὰ τὸν μῶλον, 8 0 
ἐστι πόλεμον , ἕν ᾧ ἔπεσεν ὁ γίγας, χαλεπὸν δέ τ᾽ opvo- 

| Sev μέχρι" πείρατος δίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρον δυσχερὲς 
ἐξευρεῖν" μυϑικῶς δὲ, ἐπειδή, φησιν, ἑλκόμενον ᾿ϑανατον 
ἐπιφέρει τῷ ἀνασπῶντι, ὡς καὶ μανδραγόῤας" εοὶ δέ 
τε πάντα. δύνανται, ἐπεὶ ϑεύσδοτον ἀγαθὸν ἡ παιδεία" 
Ἑρμείας δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέβη, ἅτε δὴ οὐράνιον ὧν ἀγαϑον. 

᾿Μητραγύρται ἃ. 

Μητραγύρται oí τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν τῇ Pie ἀνακεί- 

μενὸι γοητειῶν καὶ φίλτρων κατασχευασταὶ, οὺς xol πά- 

λους ? καλοῦσιν, ἀποκόπους ὄντας τῶν γεννητικῶν μορίων 

καὶ πρὸς τὰ ἀσχήμονα πάϑη ἑτοιμοτάτους 55, 
j . P 

. DE b -e 707 , - * .4dox»y vov νστοιχξείου. 

Τὸ v usce τοῦ o. 
ΜΝ | uM ; 

Nac * ἔχετεῦεὶ πέτρας" ἐπὶ τῶν σφόδρα ἀναι- 

δὴ Cod. ix;uordrows. ^. | 04) Ex Laur. recepi. 
9) Malim γάλλουρ, 5 1 0 Apost. Cent. XIII. 55 

[ 4 
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σϑήτων xol ἀδυσωπήτων ὡς vo *' ἀνδριάντε πρεσβεύ-- 
σωμεν. 

Ναῦς ? παλαιὰ πόντῳ οὐχὶ motum ἐπὶ τῶν 

μηδὲν συντελούντων. 
Νναῦς 4 

* 

7 μεγίστη κρεῖσσον ἢ μικρὸν σκάφος. 

Ne)» 5 τοι ul" ἀγκυρ᾽ οὐδαμῶς σωξειν φιλεῖ. 

Νανος 5 
» er . 3 ^^ -—". er T, 

ὠν VILELXE' ἐπὶ τῶν μικρῶν" ovr Νέεο-- 
κλείδης καὶ. ᾿᾿Αριστοτέλης᾽" ὁ δὲ Θεύφραστος". ὡς vavov 

χαὶ αἰδοῖον ἔχοντα μέγα" 
ἔχουσι. 

Τὸ v μετὰ τοῦ ε. 

€ e ͵ 3 e 

οἱ γοῦν vavoL μέγα αἰδοῖον’ 

.- 

. , ^ . , Lj 

Νέα  χελιδων᾽ ἐπὶ τῶν ἐξαπατωντων τινας. 

Νεύτης ὃ μ᾽ 
Νέων 

γάϑωνος. 

ἐπῆρε καὶ σϑένος, τοῦ νοῦ πλέον. 
γὰρ ἀνδρῶν πολλὰ κάμπεονται φρένες. "«-. 

Νέος '? φιλοδοξῶν πρωϊμος. πονηρία. 

Νεκρῷ " μῦϑον εἰς οὖς ἔλεγεν" ἐπὶ τοῦ μὴ 
ἐπαΐοντος καὶ ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 

Νεκρὸν " μυρίζεις" 
? ^A E] , . 

ἐπὶ τῶν αδυνατων. 

Νεκρὺὸς " χεῖται βδέων᾽ ἐπὶ τῶν ἀπόρων, εὖὑ-- 
πορεῖν δὲ προσποιουμένων. 

4) Apogr. Dresd. τῷ, 
4) Apost. Cent. XIII. 57. 

Macar. ἐπὶ τῶν εἰς μηδὲν συν-- 

τελούντων. 

4) Stob. T. 59. 13. Εὐριπί- 
δου ᾿Ἔρεχϑέως. 

5) Stob. T. 45. 5. Apost. 
Cent. XIII. 56. addit: Εὐριπέ- 
δου. 

6) Apost. Cent. XIII. 58. 
Ápponimus, quae Schol. ad 
Clem. Paedag. IIl. ἡ. p. 271. 
notavit: ἤελιταῖον κυνίδιον με-- 

κρὸν χϑαμαλὸν, ὃ νανούδιον xa- 
λοῦσι xara στέρησιν τοῦ ἄνω ἴέ- 
ver, ὄστι ydg ϑπτοκοριστεκὸν τοῦ 

νάνος, vdvov δὲ τὸν μικρόν qa- 
σιν ἄνϑρωπον. Aristotelem ἢ. ἃ. 

V. 254. νάνον de pumilione usur- 
pare notat Schneid. Lex., qdem 
vide. 

7) Apost. Cent. XIII. 59. 
8) Stob. T. 52. 2. Εὐριπίδου 

᾿ἈΑνδρομιέδας. 

9) Stob. T. 55. 6. 
10) Stob. T. 52. 7. Mireo- 

δώρου. 
41) Apost. Cent. XII. 62. 
Macar. γεκρῦ λέγου μῦϑος εἷς 
οὖς ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 

12) Apost. Cent. "HL. 65- 
43) Apost. Cent. XIIf. 64. 

* 

/ 
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Νεκρὸς " οὐ δάχνει" διότι οἱ τοὺς ἐχϑροὺς 
φϑείροντες οὐ λυποῦνται. 

Νεοχλείδου "5 κλεπτί στερος" OUtOC. τυφλὸς ὦ ων 

τοὺς βλέποντας ὑπερηχύντισεν. 

Νεκρὸν ««φροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος. 
Νέους φίλο υς ποιῶν, ὦ ὦ λῷστε, τῶν παλαιῶν μὴ ἐπι- 

λανϑάνου. 
Νέμεσις '5 δέ ye παρὰ πόδας βαίνει" παρὺ- 

| 40» μέτεισι ταχέως 7) δαίμων τοὺς ἡμαρτηκότας. 
Νεφέλας " ξαίνεις" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 
Νεοττοῦ οὐδὲν '* μοι δίδως" ἐπὶ τῶν ἀμετα- 

δότων" γεοττὺὸς γὰρ λέγεται, 7 τοῦ ὠοῦ λέκειϑος καὶ τὸ 
rogo. 1 

Τὸν μετὰ τοῦη. 

Nnia* καὶ κωπέας av9' ὕπλων ἡλλάξαντσ' 
ἐπὶ τῶν μὴ τηῤούντων τὰς ἑαυτῶν τέχνας δόξης ἐπιϑυ- 

ule" vijia δὲ λέγονται τὰ τῆς νηὸς σχοινία, κωπέες δὲ τὰ 

πρὸς κώπας ἐπιτήδεια ξύλα. 

Νήπιος ? ὃς πατέρα κτείνας, παῖδας καταλείπει. 
* D - v 

Νὴ τὼ σιὼ 5, τέχνη ἄνευ τῆς ἀληϑείας ἢ- 
, 

φϑαι οὔτ᾽ ἐστὶν οὔτε μήποτε γένοιτο᾽ 4daxuy 

elze μεγαλυνομένου τινὸς ῥήτορος ἐπὶ ῥητορικῇ. 

44) Apost. Cent. XIII. 65. | 4) Apost. Cent. XIII. 70. 
45) Apost. Cent. XIII. 61. 2) Clem. Strom. VI. p. 747. 

ex Aristoph. Plut. 665. 25. πάλιν «ΣΣτασίγου ποιήααγντος, 

Klo μέν γε Μεοκλείδης, ὃς ἔστι ψήπίος x. T. Δ. Ἐενοφῶν λέγει, 

μὲν τυφλὸ;, ὁ μοίως yap uot νὺν φαίνομαι πε- 

Κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὕπερ-- | ποιηκέναι, ὡς εἴ τις πατέρα ano- 
. κὄντισεν. κτείνας, τῶν παάΐδων αὐτοῦ gti- 

Apogr. Dresd. rov; κλέπτοντας σαντο. Apogr. Dresd. ἐγχατα- 

ὑπερηκόντιζεν. λίποι. 
46) Apost. Cent. XIII. 67. 5) Apost. Cent. XIII. 72. 

17) Apost. Cent. XIII. 66. — — 2995. τουτέστιν, οὔτε μὴ 

.48) Apost. Cent. XIII. 68: et | ποτε γένοιτο. Sumtum ex Plut. 

Laur. plura addunt. Apophth. Lacon, p. 255- B. 
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Νηφαλιὰ ξύλα ^» τὰ μὴ ἀμπέλινα μηδὲ. σύκινα 
μηδὲ μύρσινα" ἐκεῖνα γὰρ οἰνόσπονδα λέγεται. t 

ΟΝῆφε xol μέμνησο ἀπιστεῖν. Ἐπιχαρμου. 
ἢ 5 ? € y LUN ἢ et 

Νηπιοι ουὃ ἰσασιν, OUQ πλέον. ἡμισν 
παντὸς. Πλάτων ἐν τοῖς νόμοις 9 ὥσιτερ ἐξηγούμενος 
τοῖτο φησιν" ρα οὐκ ἀγνοήσαντες τὸν Ἡσίοδον ὀρϑοτα-- 
τα λέγοντα ὡς τὸ vuv τοῦ παντὸς πολλάκις ἔστι πλέ-- 

« , . y Ni 4 e? [/ “ 4 ἢ 

ον" ὑποότὰαν ἢ τὸ μὲν. ὁλὸν λαμβάνειν ζημιῶδες, τὸ δὲ 
, ^ , 

ἥμισυ μέτριον, τότε τὸ μέτριον τοῦ ἀμέτρου πλέον ἡγή-- 
f 924 ^^ 

σατο ἄμεινον Ov τοῦ χείρονος. 
L , , 

Nr nuoc οὐκ ἔνοησεν, ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντορ. 

RN -» 7 

/ TO v μετὰ τοῦ t. 
: , 

Νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας 7 
, ,' - 

Νιόβης πάϑη 8" ἐπὶ τῶν μέγιστα παϑόντων κα-- 
,!. et 4 Ay [ ,» 1! ! ? «4 ^ , - 

χα αὕτη γὰρ ζῶσα λίϑος ἐγένετο διτὶ τῷ τυμβῳ τῶν 
? ex € 2 L4 4} Ὁ» j “4 » LY 

παίδων, ovg ὁ «πολλων καὶ orejug ἐφονευσατην, διὰ 
N05 - LAC “ μ Ν , ^ ἢ 

τὸ ἐπαρϑῆναι ἐπὶ τῷ πληϑὲι xai καλλὲει τῶν παίδων 
57 — - 4 3 e *? , * - ἵ . e? [T 

αὐτῆς καὶ εἰπεῖν εὐτεκνοτέραν εἶναι τῆς “γδας " ὑστις δὲ 
πείϑεται ἐκ λίϑου γενέσθαι ἀνϑρωπὸν ἢ ἐξ ἀνθρώπων 

»! M ,? 5 » - , ? : 
λίϑον, εἰήϑης ἐστί" τὸ ὃ αληϑὲς ἔχει ωὠδε" Νιοβη ἀπο-- 

, “ ^ , € “Ὁ ’ . 

ϑανόντων τῶν ἑαυτῆς παίδων ποιήσασα ἕαυτῇ εἰκονα λι-- 
4, ^ , ^. e | 

ϑίνην ἔστησεν ἐπὶ τῷ τύμβῳ τῶν παίδων, καὶ ἡμεῖς é9e— 
ασάμεϑα αὐτὴν οἵα καὶ λέγεται. 

5 
. / 

τὸν μετὰ τοῦ 0. 
“ 

Νοῦς" οὐ παρὰ Κενταύροις" ἐπὶ τῶν ἐπιλησμό-- 
ες " , y 

γων χαὶ πλεονεκτῶν, παρόσον ὑπὸ πλεονεξίας ἀπώλοντο. 

4) Apost. Cent. ΧΠῚ. 71. . | ἥμισυ παντός. Cfr. Plut. de aud. 
oét. p. 56. Julian. Ep. p. 411. 

. 5) Stob. T. 10. 11. 3 “ες Hes. ἔργ. ἫΝ F 
6) De legg. III. p. 507. Behk. 7) ll. &. 559. 

Idem Polit. V. p. 466. C. γνώ- 8) Apost. Cent. XIII. 75. 
ceras τὸν Ἡσίοδον, ὅτε τῷ ὄντι 1) Apost. Cent. XIII. .74. 
ἦν σοφὸς λέγων πλέον εἶναί τινος | Macar. ἐπὶ τῶν ἔἐπιλησμόνων." 

᾿ 

7 
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τὸν; ξένον" ἐπὶ τῶν ὑφορωμένων τινάς. 
. Νοῦς ὁρᾷ ? καὶ νοῦς ἀκούει" ὃ γὰρ νόῦς χρείσ.- 

σων πασῶν δυνάμεων τῶν τὲ Ψυχῆς τῶν τε σώματος. 
Νόμος xol χώρα * 
Νύμοις 5 

e! € « 9 ᾿ , , 

ἑπεσϑαι τοῖς ἐγχωρίοις καλον. 
». - . 

Νόμος 9 γονεῖσιν ἰσοϑέους τιμὰς νέμειν. 
Νοσος φιλίας ? 7 xoAaxtia. 

Nocog ὃ δειλοῖσιν ἑορτή" οὐ yag ἐχπορεύονται 
εἷς πρᾶξιν». ^ 

ui v 7 

Τὸν μετὰ v0) v. 
. - ^ -" LUN Ὁ 

Νυμφίου 9 βίον ὑμεῖς ζῆτε" ἐπὶ τῶν εὐτυχῶς. 
ζωντων" 

ὲ 
οἱ γαρ γαμοῦντες ἐστεφάνωντο σισύμβροις καὶ 

φυτοῖς τισι πρὸς τὰς τῶν γάμων ἡμέρας. 

NU» εἰς χώραν 7 ἤλϑες 35" ἐπὶ τῶν, ὅπου ἀπηρ- 

9OUYTO μὴ ἐλϑεῖν, ἐλϑύντων. - 

DOR -^. 

Νύκτα δασεῖαν" τὴν χειμερινήν φασιν. κ᾽ 
, 

Nv& ὑγρὰ * ἐπὶ τῶν συμβαινόντων χαλεπῶν. 

Nvv ὀσπρίων ἄμητος χὰ. ἐπὶ τῶν xo^ ὧραν 

πραττόντων πάντα." 

Νῦν ϑεοὶ μάκαρες "3" ἐπὶ τῶν ἀξίως τιμωρου- 
“5 9 T » I 

μένων ἐφ᾽ οἷς ἔπραξαν. 

4) Apost. Cent. XIII. 76. 
. 5) Apost. Cent. XIIL 75. Cfr. 
Clem. Strom. II. 5. p. 442. 5 
Ἐπίχαρμος εἰπάτω vovg Opi, 
ψοῦς ἀγχούει, τὰ δ᾽ ἄλλα κωφὰ 

. «αἱ τυφλὰ, ubi Potter. . 
Δ) Apost. Cent. XIII. 80. 

Macar. addit: ἐπὶ τῶν ἐδίοις 

κεχρημένων ἔδεσε. ' 
5) Stob. T. 45. 25. Apost. 

Cent. XIII. 77. addit: JMevav- 
δρου. 

6) Stob. T. 79. 26. Apost. 
Cent. ΧΙΠ. 78. addit: φιλήμο-, 
γος. 

7) Àpost. Cent ΧΙ, 87. 

8) Stob. T. 8. 48. Mrruor- 

τος. 

9) Ápost. Cent. XIII 8i. 
Aristoph. «ἂν. 159. 
Νεμόμεσθϑα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευ- 

xa σήσαμα 
Καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σιν 

ούμβρια. 
“Ὑμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε ψυμφίωγ 

βίον 
10) Apost. Cent. XIII. 85. 
41) Apost. Cent. XIII 87 

Macar. consentit. 

12) Apost. Cent. XIII. 84. 

45) Apost. Cent. XIII. 85 
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Nor σολϑείην ,- ἕν᾽ j μοὶ ̓δίδαγμα' τοῦ; λοιποῦ χρόνου. 
ΟΝ ὅν γένοιτο "^ τὸ σωϑῇῦναι" δετὸς᾽ χελιύνην ü ἀρ: 

πάσος ἡβουλέτο ἀφ᾽. ὕψόους καταβὰλεϊν" ἡ ὰ 92; yy γδνοι-! 
τὸ qr, τὸ σωδῆναι, τοῦ δὲ λοιποῦ ( αὐτῇ. «μελήσει. 

Νῦν ἄμμες 75, 9098" ἄλλοι. ἐϑάλεον, αὐτίκα d 
. ) " ^ &ÀAOt y D δον TES 

B^ : 

CO ἄμμες γενεὴν DUNS ̓ ὐτομόβεϑα, MUT 

ἘΣ Σ ἀπορϑέσμαϊος “ακωνεκο.. - zm s 5h 
. εὖ N 07 2. 7 

Ὁ) τι ? (3 ivt γ t.* TA . 00$ 19} 

0a rauf) t] T6»: qUeEG , $03). x0, 

“νῷ, d πείϑου" ὁμοία μὰ ep ios 0o 089008 
2 ^ eu ON 5 . 

. ÁN. , ) 

. ; 
ἢ * . . . 
D “ e 0. ὅν . (6 

* ν , 
Φ .͵ - n " n * 

ug ; EE "Tm 3v OC YS "e o 
L] . L4 

AlnOOOGELMATA. IB 
E 

N c «v Li e^ d ? 0v g. 

^. Nevxplitrb M δοφὸς τοὺξ᾽ ὀξυϑύμους ἐφὴ παρα-- 
πἰήσιαν: ἀοῖς ᾿ὐχνοϊς: πασχέιν"- καὶ" dad τούερυς πλείονὶ 

ἐλαίῳ. ̓κκαίέσθαι. ZEE C PM 
- 4 [4 

»ο" 2 ΕΝ , * 0. 0. 084 t5 

04 oc uN (x oxApéóvg. c7 v 

Νικοκλῆς καχοῦ τινος ἰατροῦ λέγοντος, ὅτι. μεγάλην 
ἔχει δύναμιν, ἔφη, πῶς γὰρ οὐ μέλλεις λέγειν, ὃς το-- 
σούτους ἀνῃρηκώς; ἀνεύϑυνὸς 7έγονας; 

Ὃ ἀὐτὸς τοὺς ἰατροὺς εὐτυχεῖς ̓ ἔλεγεν;" dp τὰς μὲν 
ἐπιτυχίας αὐτῶν » * ἥλιος od, τὰς δὲ , ἀπφτύχίας ' ἢ γῆ 
χαλύπτει. Ὁ ν ENDE 

« 87 E γ ν᾿ ᾿ T ) M. à ἜΝ . * Ἃ 

à 

LEE Na. x 0, ài d e. LIEN 3f. SUDAL 

Νικόλαορι à, 9 περιπαρηεικόρ, φιλόσοφός: quain οἱ 
^oc ^ 

L 1 V e* 4 V 

14) Apost. Cent. xm. 86. 16) Idem habet Macar. 
15) Idem Laur. inter apophth. | 1) Xue T. 20. 6, , Lc 

refert. o] 02) 6" miivess. om. )« 0H. (. 

47 
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ϑύννοι τοὺς yeugy'ourras; guàev3ourmps,. δαχομεγορ. φέλους 

ποιρῖνταις. τῶν δὲ. CR ταὺς μὲν 4040109. orco 
| ᾿ oqpdqa. τιμῶσι; ποὺς. δὲ ἄκοντας, χη AS OP Eg; TEM 

ἘΞ Ὁ αὐτὸς ἐφηφόμόξαν δἶναν E)w oo Ae - etd dgy 
ἀποδημίᾳ: * ὡς γάρ. ἐνισούτῃ τροᾳσυμβαίνενυσρῖς “ἀἸκοδη- | 

μοῦσι, xol uoxoav. 880» διεξιοῦσιν,, ὕπου μὲν ἐγκατάγε-. 
σϑαί τε «καὶ ivi c eaa povon, "Ortov , dà ὀναρισέδν, ὅπου 
δὲ πλείους ἐνδημεῖν ἡμέρας: "ὀνέους. δὲ πότους ἐκ “παρύ-, 

δου ϑεωρεῖν, ἐπανελϑόντας μέντοι ταῖς ἑαυτῶν ἐνοικεῖν 
ἑστίαις, οὕτω καὶ: dixo τῇφ, ὕληρι ἐπϑδδείας ῥιερχομένοις. 

δεῖν ἐν οἷς μὲν ἐπικηφεύμῳφιν; ὐησολέρνι, ξδιανρύξειν, ἐν 
οἷς δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον, καὶ τὰ μὲν ὅλα, τὰ δὲ ἐκ μέρους, τὰ 
δὲ ἄχρι στοιχειώσεως παραλαμβάνειν, καὶ τὸ ἐκείνων χρή- 

σιμὸν κατασχόντας ἐπὺ τὴν de ἰηϑῶς πατρῴαν ocio 

ἀνελϑόντας φιοσυρᾷνλι "lA "dal. 

«ὦ 5 A & caius ἢ $n. 

Vivas; fag sto, ztpovelev. (9g. srroMtbs ae ζη-- 
Aeris, ἃ GOERG εἰκῇ, δισάνῃρ, saa: δὰ καὐεαυξλαβεὶ καὶ 
παρὰ lMevovov Σεμίραμιν , é& ἧς ἐσχεν ευἷβᾳ, dNyriett A 

ANivog πόλις; ἢν ἔχτισε Νῖνος, ὁ βασιλεὺς, ἀπὸ τοῦ 

- 

“- 

᾿ βασιλέως τὸ Ὀνοῤιὰ "σχοῦσα γλμρεγθσνηστῶν κατὰ πᾶσαν τὴν | 

ROMANUM A haee usua ioa iVlae 
usw QUSS Sr X NM. 

vt NÀ υ ΓΧ ἃ a,b TS 
[] “ἃ M 

PECUX. woxol φϑείρουσι γυναικῶν͵ ἄϑεᾳ, μῦϑοι" E 

. dM qu πθτε χρυρῷ, περιμαίνεος μήρ En. δείρης. 
Tloggvgéry ὑάκινϑον ἔχοις, ἢ χλωρὸν Ὶ ἴασπειν, 

Τοῖς ἐπιφυσιόωσι χαλέφρονερ" ἀλλὰ σὺ κόσμου 

Παρϑένε τηὐσίου:" μὴ Sebeo ̂  μηδὲ χἀτόπτρου 

υἰδειρίδιφρκρίνρυσαὶ φρηγυκύγρζδο" μορφὴν. ν᾽. 

Μηδὲ κόμης πέρε,. ἀλλὰ πολυσχιδέας πλέχε σειράς. 
t. D. eril íe: S44 uno Lb 

;oa ΑἹ pom snam. dae 

3) Abeii' abjnipggaiet ἐὰν qur 
Ye 
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μηδὲ μέλαινε τεοῖς nb βλεφάροισιν ὁπωπᾶς. 
δὺ γὰρ. 'ϑηλυνέραις δέμας, ὥχασεν ἡμιτέλεστον"' 
Πορφὴν, ὄφρα καὶ ὥλλα᾽ ἡτερὶ χροὶ: ortho, ᾿- 
Πῶς δ᾽ ἂν κούρα δύναιο δαήφρονι. quii φανῆναι, - 
Θνητὸν ἐφ᾽ ἡμέρῃ xod; χρθα ποικίλλουσα. 
ἝΞ ἑτέρης ἑτέρην σὲ καὶ ἄλλην ἄλλοτε λεύσσω, 
Φαινομένην. πολλῇσι μίαν μορφῇφι γυναῖκα. ' 

* Νεοπτολέμου. 

Νεοπτόλδμος ὁ τραγῳδὰς «ἐν τῷ βασιλικῷ ποτῷ Q.— 
λίππον προστάξαντος. δἰτεεῦν τὲ τῶν ἀνηκόντων πρὸς τὴν 
τῶν Περσῶν στρατείαν, ἤρξωτρ λέγειν τόδε τὰ ποίημα" 

E 

Φρονεῖτε νῦν αἰϑέρος ὑψηλότερον, 
Καὶ μεγάλων πεδίων ἀρούρας, 
Φρονεῖτε ὑπερβαλλόμενοι δόμων δόμους, 

᾿αφροσύνᾳ πρόσω βιοτὰν τεχμαιρόμενοι. — 

Ὅ δ᾽ ἀμφιβάλλει ἔργῳ σκοτίαν, 

ἤάφνω δ᾽ ἄφαντος προσέβα 
ΟἸΠακρὰς ἀφαιρούμενος ἐλπίδας 
Θνητῶν πολύμοχϑος ᾿Αΐδας. 

Νεοπτόλεμον τὸν τῆς τραγῳδίας ὑποχριτὴν ἤρετό 
τις, τέ ϑαυμάζοι τῶν ὑπ᾽ «Αἰσχύλου λεχϑέντων ἢ Σοφο-- 
χλέους ἢ Εὐριπίδου, οὐδὲν μὲν τούτων, εἶπεν. 

ὋὉ 0? αὐτὸς ἐϑεάσατο ἐπὶ μείζονος σκηνῆς Φίλιππον 
ἐν τοῖς τῆς ϑυγατρὸς “Κλεοπάτρας γάμοις πομπεύσαντα 
καὶ τρισκαιδέκατον ϑεὸν ἐπικληϑέντα, τῇ ἑξῇς ἐπισφα- 
γέντα ἐν τῷ ϑεάτρῳ καὶ ἐῤῥιμμένον. | 

Νεοπτολέμου | j£ 

Ὦ ϑανατ᾽ εἰ εἴης αὐτάγρετος ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην ^ 
Πρώτιστον, καί κ᾽ ἐχϑρὸς ἐὼν πολὺ φίλτατὸς εἴης. 

47" 
* 35 
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20,9 “Νεῖλος. 

εἶπεν, οἱ παύεται λογισμοὺς. ἡ. διάνοια τίκτουσα, σὺ δὲ 

τοὺς μὲν. «φαύλους ἔκτιλε, τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς γεώργει. 

OMS * Νικόστρατος εἶπεν 

OUx ἔστιν € ὕστις πάντ᾽ , ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ. ΄. 

Νὴ τὴν ̓ ϑηνᾶν συντόμως γε φίλτατε 
Εὐριπίδη τὸν βίον ἔϑηκας εἰς στίχον. 

ἘΝειχοστράτου. 

: Νιόστρατος, ὁ τῶν “Δργείων στρατηγὸς, ὑπὸ ᾿ρχι-- 
δάμου χῳρίον " προδοῦναι παρακαλούμενος ἐπὶ χρήμασι 
πολλοῖρ, καῇ γάμῳ “ακαίνης, ἣν βούλεται δίχα τῶν βα- 
σιλικῶν, ἀπεχρίνατο, μὴ εἶναι τὸν “Τρχίδαμον ἀφ᾽ Ἥρα- 
κλέους᾽ τὸν μὲν γὰρ Ἡρακλέα περιόντα τοὺς καλοὺς xo- 
λάζειν, ᾿Αρχίδαμον δὲ τοὺς ἀγαθοὺς κακοὺς ποιεῖν. 

Ἱστορία Νηλέως... 

Νηλεὺς, 0 Ποσειδῶνος, ἱππικώτατος τῶν καϑ᾽ ἕαυ-- 
τὸγ γενόμενος ἔπεμψεν εἰς Ἦλιν ἵππους εἰς τὸν vm Ἅ4ὑ- 
γέου ἐκεῖσε συντελούμενον ἀγῶνα" νικησάντων. δὲ τούτων 
φϑονήσας 4tiyéag ἀπέσπασε τούτους, καὶ τοὺς ἡνιόχους 
ἀφῆκεν ἀπράκτους. Νηλεὺς δὲ γνοὺς ἡσυχίαν ἢ) γε, Νέ-- 
τωρ δὲ ὁ τῶν παίδων αὐτοῦ νεώτατος στρατὸν ἀϑροί-- 
σας ἐπῆλϑεν Ἤλιδι" καὶ πολλοὺς ἀποκτείνας ovx θλίγην 
τῶν πολεμίων ἀπέσυρε λείαν. Ἢ ἱστορία παρὰ Φερεκύδι. 

— 

dox τοῦ E στοιχείου. 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ a. 

Ξανϑίππης *' Σωκράτῃ τῷ ανδρὲ ἐπιτιμώσης, Ow 

1) Subjungimus huic nomini, quod in apophth. impr. le- 
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λιτῶς sepeoxévabero ὑποδέξασϑαι" φίλους; wd γύναι, ti— 

πεν, “«ἰ μὲν ἡμέτεροί εἶσιν, οὐδὲν ἐκείνοις. μελήσει, εἰ δὲ 
οάλντριοι, ἡμῖν περὶ" αὐτῶν: οὐδὲν μελήσει. 

τὸ ἕξ PI τοῦ & | 

Ξένοις μεταδίδου καὶ δεομένοις. ἐκ τῶν ἐνόντων" δ΄ 
γὰρ μὴ διδοὺς δεομένῳ .- οὐδὲ ὁ αὐκὸς λήψεται δεόμενος. 

Aévov σιγᾷν κρέϊεσον T^ κεκραγέναι. 

Ἐένον σεαυτὸν σϑι, καὶ τίμα ξένους. 

vog 3 ἀνὴρ δίκαιος, οὐ μόνον πολίτου, ἀλλὰ καὶ 

συγγενοῦς διαφέρει. | 

Ξένος ἔλϑοι * 00716 ὀνήσει" Θετταλῶν κατα- 
σρέψας πόλεις ὃ Φίλιτεποος καὶ τοὺς ξένους πωλήσας 

ξίρηχξ τοῦτο.. ι 

Ἐίφος mire σἄῤκας, τὸν δὲ νοῦν λόγος. 

Τὸ E μετὰ τοῦ v. 
bet 

^ 3 ρὲς ἐκ. φαύλων ἀγαϑοὺς ἀπεργάσασϑαϊ. - ^. 

Ξύμβολος ὁ ἀγαθὸς ἢ xai. φαῦλος" ἐπὶ τῶν 
οἰωνιζομένων διὰ ξυμβόλων: ξυμβόλους «δὲ: ἐκάλουν τοὺς 
διὰ τῶν πταρμῶν οἰωνιφμούς" ἀνετίϑεντο δ' οὗτοι 4ημη-- 

τρι" xal ξύμβολον ὦ ὄρνιν φασὶν, ἐπειδὴ ξυμβόλους ἤγουν 

σημεῖα ἐποίουν τοὺς πρῶτα συγωντῶντᾳς. | 

gitur: Ξανϑίππη ἔλεγε . μυρίων . 4) Apost. Gent. XIII. 89. ἽΝ 

μεταβολῶν τὴν. πόλιν. καὶ αὐτοὺς Macar. habet: ξένον ξένιξε 
γατασχουφῶν, àv πάσαις ὅμοιον) καπεχώρεον zT de^" πρὸς τοὺς 
τὸ Σωκράτους πρόσωπον καὶ προϊ-- | δεξιοὺς καὶ φιλοξέγους. 

ὄντο; ἐκ τῆς Oix(ag καὶ ἐπανιον-- 5) Apost. Cent. XIIL 92 
τος ϑεασασϑαε᾿ ἥρμοστο γὰρ πρὸς "rn 2 I. ; ,* | Macar. explicationem om. 
πάντα ἐπιεικῶς τοιγάρτοι οὐδὲν 

πωποτε ἐλύπησεν αὐτόν. ΄ 6) Apost. Cent. XIII. 94. Cfr. 

2) οὐδὲ scripsi: apogr. Dresd. | Schneid. ad Xen. Mem. 1. 4. 
ὁ δὲ praebet. Boisson. ad Philostr. p. 280. 

3) Stob. T. 9. 57. Ζ“υϑαγόρου. | Blomf. ad. Aesch: Prom. 495. 

Ξύλον 5 ἀγκύλον οὐδέποτ᾽ ὀρϑόν". ὅτι δυσχε.- 
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AHv»óg 7 Ἔνυαλιος καὶ σὸν »τανέοντα.. κατέ.. 
κτα᾽ ἐπὶ τῶν ἐπίαης κινδυνευόντων. 

Ξυγγνώμη 8 πρωφοσεέρῳ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν πρύτοις 
τι διαμαρτανόντων. : 

É 9, ' 9.^ SD" , » Ξυρεῖ ἐν χρῷ 9r ἐπὶ vov ποιουντῶν τι. εἰς τινὰ 
λίαν ἐπίπονον: , 

. . [d . A Ξυρ ὃς" 'ξἰς ̓ ἀκόνην 155" ἐπὶ. τῶν προσηκόντων τισὶν 
ἢ ἐπὶ τῶν ὧν βούλονται τυγχανόντων" ὁμοία. τῇ, ὄνας εἰς 
ἄχυρα. υ - 

E)» " τῷ ϑεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κὀδύφεται" ἀν-- 

τὶ τοῦ ϑεοῦ βουλομένου καὶ τὰ κακὰ μεϑέσταται εἰς 
. τέρψιν. . 

A . 
, 

i 

AHOOOELIMATA. 
ev 90g 

᾿Ἀενοκράτης " 

᾿ ὁ σοφὸς, ϑεασάμενὺς. ἐπὶ ϑύρας εὐπρεποῦς 
γυναικὸς ἄνδρα οἰκοφϑόρον, ἔφη, 

. ὠνεῖται κινδύνου μεγάλου. ᾿ 
ἐρόμενος τὸν παρ᾿ αὐτῷ φιλοσοφεῖν 

ΚΑ c * M 
οὗτος 700Ym» uxQuy 

γέον βουλόμενον, εἰ γεγεωμέτρηκεν , & μουσικῆς ἐπαχή -- 
«oEy, ὡς οὐκ ἔφη, ἀπιέναι πάλιν αὐτὸν ἐκέλευσεν, οὐκ 
ἔχειν γὰρ λαβὰς πρὸς φιλοσοφίαν. 

Περὶ τάξεως ἀστέρων ἐκ τῶν Πλου- 
͵φταάρχου 83. 3 

m ! . * 2 μ y e ἐξενοχράτης χατὰ μέαν ἐπιφανειαν oterot κινεῖσϑαι 
/ 

— 7) Apost. Cent. XIIL 95. 
Macar. ξυνὸς ᾿νυαλιος" ἐπὶ τῶν 
κοινῇ τι εὑρισχομέγων. ᾿ 

8) Apost. Cent. XIIL 96. 
. 9) Apost. Cent. XIIL 90. 

Plut. de discern. adul. p. 52. E. 
de Alcibiade: -ἐν δὲ .4azsÓat- 
μιονε κεειρόμεγος ἕν χρῶ, καὶ τῤι-- 

βωνοφορῶν, quem Lacedaemo- | 

tenb. Philostr. Heft. de. Pala- 

mede: γένεια μὲν γὰᾳ αὐτῷ ἅπα- 

λὰ ἐκφύεσϑαι, καὶ ξὺν ἐπαγγελίᾳ 
βοστρύχων, τὴν δὲ κόμην-ἂν χρῷ 
εἶναι, Ubi Boisson. p- 547. coll. 
.Jacobs. ad Philostr. Icon. p. 407. 

10) Apost. Cent. ΧΙΠ. 91. 
11) Apost. Cent. XIII. 95. 
1) Laur. non habet. 

*9) Diog. Laért. IV. segm. 40. 

mBiorum morem exponit Wyt-: !' verbis paullo immutatis. 

5) Recepi ex Laur. 

* 
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τοὺς «ἀσσλραᾷ᾽. οἵ ἀδλοὶ  Σεωϊκοὶ, spo doy. ἑτέρων τοὺς 
ἑτέροις" & ὕψει zai. βάρθι" “ημόχρετος δὰ" μὲν ἀπλανῆ 
πρῶσον,, κατὰ: δὲ τοῦτὰ τῦὐρ- φαλανῆτας» δφ΄. οἷς ἥλιον, 
σϑσφόρον, σεληνηϊλ Πλρδίονι, μετὰ τὴν αν. ἀπλανῶν S 
σι», ̓ φούῥωναι λεγόύμεχον eoo τοῦ -Κρόοοδγυϑεύτερον Φαξ- 
ϑοντα τὸν τοῦ. νος, τρίταν αυῤῥανδα : doe ifococ" τέφαρ-- 
zov ξωρφόφον T0? τῆς. ufqpoditeg., ; πόμπον, στέλποντα 
TÓ» zov "Ἑρμοῦ, Éyuon. Sov, ἕβδομον. σελήνην" φῶν μα-- 
ϑηματικῶν τινὲς μὲν, ὡς Πλάτων, ἄγω, τινὲς δὲ μέσον 
σεάγσων τὸν ἥλων" ̓ Αναξίμαιδρος καὶ Πχητρόδῳρος. ὁ Χῖος 

xal: - Koen ᾿ἀνωτάτω Bi "TWAvrO? τὸν “ἡλιὸν τετάχϑαι, 
uer αὐτὸν τὴν. σελήνην , ὑπὸ δὲ v tris, UO ἀπλανῆ τῶν 
ἄσξρωλ, χαὶ τοὺς πλανῆσας, ἐς MM LL 

- 

TELE ^j Ὁ 10 uw SEDIS OY et νον .- {ἰ 

ΕΠ τῶν᾽ Διοσκούφωλ. à Ay ὙΠδυτᾶ φχδυ. $ 
ΣΝ 

a onpéeng: τοὺς ἐπὶ’ ωνοϊπλοίων ̓ψαινομένους. αἷον 

ἀστέβας, γεῤξλία εἶναι, κατὰ: τὴν TOL? κίνησὶν Παραλάμ-- 
πογταρ᾽ Μητρόδωρος τῶν. οδρώνπων. ὀφϑαλμῶν μετα. ó6- 

ous . xol Movanáns ξεως εἶγαν Ῥεϊλβηδόνας:. π᾿ 
IB "7 

«40. gnisos. ἐιαιρῶνι. -xGOTQy. «xc ἡμέρας, «Sig . πρᾶξί 

τινα. el τῇ σιωπῇ: μέρος ἀπένειμεν" 5 LEE 
' - v 
MN L] , 

V ΄ , PM ] 
ἢ 

VENE Περὶ. μομῆς τὸς γῆς. o vs 

Ebügésrs μὲν ὁ Κολοφώνιος. μένειν, αὐτήν͵ φησι διὰ 
70. ̓ἄπξιρον ἃ εἶναι" Θαλῆς « ὁ Μιλήσιος, δια 60. ἐφ᾿ ὕδατος 

a^ 

à) Idem. in » Mosc.. sib: Xe. παγγείλατε, ἔ ἔφη, pu Br 
nophanis "nomine: profertur, ἔστ᾽ ἂν οὕτω ζῶ, οὗ δέομαι τῶν 
omisso titulo, quem habet Laur: πενηήκοντα ταλάντων, τοσαῦτα 
Sequéns περὶ' novis idi pu Làur.' yao" ἦν Τὰ “πεμᾷ ϑένξα. Ibid. sub 
proprrüni- éstos 6 o n tme "S tt. mig Ttopvétag , ἤγουν σωφρο-- 

5) Sutiüti müi ex gpophth- ἢ 'σύνης. — Ὁ Ἐἐνουῥάτης ἐπὶ πολ- 
God. Vat.: CLI. er day A. Aj. δικαιοσύνῃ" παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναί" 
γοκράξεε' κομίσϑέντων ἀπὸ" "e 'otc ἐφέρετο 'δόξαγ" τῆς δὲ δὼ. 
ξάνδρου, ἑστιάσας τοὺς ιδομίσαν- φρὸσυνης αὐτοῦ πολλὰ καὶ ἕτερα 

τας κατὰ «τὸν αὐτοῦ τρόπον, ᾿ὰ- vix ipia δύναιτο, ἄν, εἰ ̓βούλοι-᾿ 

- .“ν . 4} - ᾿ '! IN etj. 
T Y 5 φ δ ω᾽ T$: 61 í ᾿ γα 1 PM "E HILL 
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Jod φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα᾽ ἤδη δὲ ἡδὺ καὶ τρό- 
φιμον" ἐκ γαίης δὲ ἐρύσας ἀντὶ τοῦ ἐπικύνψας αὐτόϑεν 
λαμβώνει, ὥσπερ τι εὐπόριστον -φάρμακον᾽ ἐπεὶ οὐκ ἔν 
τινε τόπῳ τὰ τῆς παιδείας περιγέγραπται, ἀλλ᾽ ὅποιπερ 

: ἂν γένοιτό τις, ἔστιν εὑρεῖν τὸ καλὸν τοῦτο φυτόν. Mov 
δέ, φασι, λέγεται παρὰ τὸ μωλύειν, ' 0 ἔστιν ἀφανίζειν 
τὰ φάρμακα. ᾿Αλέξανδρος δὲ L Πάφιος μυϑολογεῖ Ih- 

xoÀaov ἕνα τῶν γιγάντων, φυγόντα τὸν κατὰ dios ποῦλε.-- 
μον, τὴν τῆς Κίρκης νῆσον καταλαβεῖν, καὶ πειρᾶσϑαι 

ἐχβαλεῖν αὐτὴν᾽ τὸν πατέρα δὲ ἥλιον ὑπερασπίζοντα τῆς 
ϑυγατρὸς ἀνελεῖν αὐτὸν, καὶ τοῦ αἵματος ὑυέντος εἰς γῆν 

φῦναι βοτάνην, καὶ πληϑῆναι μῶλυ διὰ τὸν μῶλον, ὃ 
ἔστι πόλεμον, ἐν ᾧ ἔπεσεν ὁ γίγας, χαλεπὸν δέ τ᾽ ópvc- 

| Ge μέχρι" πείρατος ῥίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρον δυσχερὲς 
ἐξευρεῖν" μυϑικῶς δὲ, ἐπειδή, φησιν, ἑλκόμενον ᾿ϑανατον 
ἐπιφέρει τῷ ἀνασπῶντι, ὡς καὶ μανδραγόῤας" ϑεοὶ dé 
τε παντα. δύνανται, ἐπεὶ ϑεύσδοτον ἀγαϑὸν ἡ παιδεία" 
Ἑρμείας δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέβη, ἅτε δὴ οὐράνιον ὧν ἀγαϑον. 

,Μητραγύρται ὃ. 

᾿Μητραγύρται oí τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν τῇ Tio a ἀνακεί-- 
μενοι γοητειῶν καὶ φίλτρων κατασκχευασταὶ, οὺς καὶ πά-- 
λους ? καλοῦσιν, ἀποχύπους ὄντας τῶν γεννητεκῶν μορίων 
xal πρὸς τὰ ἀσχήμονα πάϑη ἑτοιμοτάτους *?, 

ἢ 

. . $ A e 0 , 

. 4ox» τοῦ νστοιχϑξεβίου. 

T9 v μετὰ τοῦ α. 

Ναῦς ἔκετεύει πέτρας" ἐπὶ τῶν σφόδρα ἀναι- 
^ 

᾿ .9 Cod. isuordrow. E 01) Ex Laur. recepi. 
᾿4)- Malim rdiàows, ἮΝ 4) Apost. Cent. XIII. 55. 
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σϑήτων xol ἀδυσωπήτων ὡς τὸ ?' ἀνδριάντι πρεσβεύ-: 

σωμεν. 

Nac ? παλαιὰ πόντῳ οὐχὶ πλωΐμη; 

μηδὲν συντελούντων. 
Ναὺς 1 

ΣΌΝ - ἐπὶ τῶν 

7 μεγίστη κρεῖσσον ἢ μικρὸν σκάφος. 

Ναῦν " τοι ui ἀγκυρ᾽ οὐδαμῶς σώζειν φιλεῖ. 

Νάνος 5 

κλείδης καὶ. ᾿αἹριστοτέλης . 

xal αἰδοῖον ἔχοντα μέγα" 

ἔχουσι. 

| Τὸν μετὰ vob e. 

Νέα ? χελιδών" ἐπὶ τῶν ἐξαπατώντων τινάς. 
μ᾽ ἐπῇρε καὶ σϑένος, τοῦ νοῦ πλέον. 

Νέων 9 γὰρ ἀνδρῶν πολλὰ καμπεονται φρένες. 

, 

Νεότης ὃ 

γάϑωνος. 

» et e 2." ^ "e. AC . Ar. 
ων UV7L&LXE' ἐπὶ τῶν LLXQUY* ovuto' Neo— 

δὲ Θεόφραστος". ὡς voyor : 
c ^ Li 2 “ 

οἱ γοῦν vavou μέγα αἰδοῖον" 

- 

* 4— 

Νέος '? φιλοδοξῶν πρώϊμος. πονηρία. 
Νεκρῷ ?* μῦϑον εἰς οὖς ἔλεγεν" ἐπὶ τοῦ μὴ 

ἐπαΐοντος καὶ ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 
Νεκρὸν ? μυρίζεις" 

? € "T 4 . 

ἐπὶ τῶν αδυνατων. 

Νεκρὸς "3 κεῖται βδέων᾽" ἐπὶ τῶν ἀπόρων, εὐ-- 
πορεῖν δὲ προσποιουμένων. 

4) Apogr. Dresd. τῷ, 
4) Apost. Cent. XIII. 57. 

Macar. ἐπὶ τῶν εἰς μηδὲν συν-- 
τελούντων. 

A4) Stob. T. 59. 15. Εὐριπί- 

δον "Egr z 9€ug. 
5) Stob. T. 45. 5. 

Cent. XIIL 56. addit: Εὐρεπί- 
δου. 

6) Apost. Cent. XIII. 58. 
Ápponimus, quae Schol δά 
Clem. Paedag. III. ἡ. p. 271. 
notavit: MeAicaior κυνέδιον με-- 
κρὸν χϑαμαλὸν, ὃ νανούδιον xa- 
λοῦσι - κατὰ στέρησιν ᾿ τοῦ ἄνω i4- 
var, ὄστι ydQ ὑποκοριστικὸν τοῦ 

Apost. |. 

γάνος, vdvov δὲ τὸν μιπρόν qu- 
σιν ἄνϑρωπον. Aristotelem ἢ. Á. 

V. 25. νάνον de pumilione usur- 
pare notat Schneid. Lex., quem 
vide. 

7) Apost. Cent. XIII. 59. 
8) Stob. T. 523. 3. Evjgrmidov 

᾿Ανδρομέδας. 
9) Stob. T. 59. 6. 

10) Stob. T. 52. 7. Mirqo- 
δώρου. 
ΐ 1) Apost. Cent. XII. 63. 

Macar. νεκρῷ Aéyov μῦϑος εἰς 

οὖς ἐπὶ τῶν ἀναισϑήτων. 
42) Ápost. Cent. XIII. 65. 
13) Apost. Cent. XIH. 64, 

* 
. 

/ 
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Νεκρὸς 4 oU δάκνει" διότε οἱ τοὺς ἐχϑροὺς 
φϑείροντες οὐ λυποῦνται. 

Νεοκχκλείδου "5 χλεπεί στερος" οἶτος. τυφλὸς ὦ ὧν 

τοὺς βλέποντας ὑπερηκύντισεν. 

Νεκρὸν ἀφροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος. 
Νέους φίλους ποιῶν, ὦ λῷστε, τῶν παλαιῶν μὴ ἐπι- 

λανϑάνου. 

Νέμεσις 16 δέ ye παρὰ πόδας βαίνει παρὸ- 

σρν μέτεισι ταχέως ἡ δαίμων τοὺς ἡμαρτηκότας. 
Νεφέλας " ξαίνεις" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

Νεοττοῦ ο ὑδὲν κ᾽8 μοι δίδως" ἐπὶ τῶν ἀμετα--: 

δότων" γεοττὺς γὰρ λέγεται. ἢ τοῦ ὠοῦ λέκεϑος καὶ τὸ 

rior. ' 

Tó v μετὰ τοῦη. 

Νήϊα " καὶ κωπέας a»9/ ὕπλων ἡλλάξαντσ' 
ἐπὶ τῶν μὴ τηῤούντων τὰς ἑαυτῶν τέχνας δόξης ἐπιϑυ-- 
ul vijia δὲ λέγονται τὰ τῆς νηὸς σχοινία, κωπέες δὲ τὰ 

πρὸς κώπας ἐπιτήδεια ξύλα. 

Νήπιος * ὃς πατέρα κτείνας, παῖδας καταλείπει. 
od v 

Νὴ τῶ σιὼ 5, τέχνη ἄνευ τῆς ἀληϑείας ἢ- 
? 

ge! οὔτ᾽ ἐστὶν οὔτε μήποτε γένοιτο" dox 

εἶπε μεγαλυνομένου τινὸς ῥήτορος ἐπὶ ῥητορικῇ. 

44) Apost. Cent. XIII. 65. 1) Apost. Cent. XIII. 70. 
45) Apost. Cent. XIII. 61. 2) Clem. Strom. VI. p. 747. 

ex Aristoph. Plut. 665. 25. πάλιν «Στασίγου ποιήσαντος, 
Εἷς μέν γε ΜΝεοκλείδης, 0g ἐστι] γήπίος x. T. Δ. Ξενοφῶν λέγει, 

μὲν τυφλὸς, ὁμοίως yao Mos νῦν φαίνομαι πε- 

Κλέπεων δὲ τοὺ; βλέποντας ὕπερ- ποιηχέναι, ὡς εἴ τις πατέρα ἀπο- 

ηκχόντισεν. κτείνας, τῶν παίδων αὐτοῦ φεί- 
-Apogr- Dresd. rov; κλέπτοντας | σαντο. Apogr. Dresd. ἐγκατα- 

ὑπερηκόντιζεν. λύτοι. 
46) Apost. Cent. XIII. 67. 5) Apost Cent. XIII 72. 

17) Apost. Cent. XIII. 66. — -— ὕφϑὴη τουτέστιν, οὔτε μὴ 

48) Apost. Cent. XIII. 608: et| ποτε γένοιτο. Sumtum ex Plut. 

Laur. plura addunt. Apophth. Lacon, p. 255. B. 



-- 56 — 

Νηφαλιὰ ξυλα * τὰ μὴ ἀμπέλενα μηδὲ σύκινα 
μηδὲ μύρσινα" ἐκεῖνα γὰρ οἰνόσπονδα λέγεται. ͵ 

Νῆφε καὶ μέμνησο ἀπιστεῖν. Ἐπιχαρμου. 
ἢ 5 » 9 My e , e 

Nnmucot ovÓ ἐσασιν, OU(Q TzÀEÉOY ἡμισν 
παντὸς. Πλάτων £y volg νόμοις 9 ὥσντερ ἐξηγούμενος 
τοῖτὸ φησιν" ἄρα οὐκ ἀγνοήσαντες τὸν Ἡσίοδον ὀρϑοτα-- 
τα λέγοντα ὡς τὸ ὕμισυ τοῦ παντὸς πολλάκις ἐστι πλέ-- 

«0! y 8 | 00€ ' » * 4 
ον" ὑπότὰν ἢ TO μὲν. ολον λαμβάνειν ζημιῶδες, τὸ δὲ 

“« , 

ἥμισυ μέτριον, τότε TO μέτριον τοῦ ἀμέτρου πλέον Tym-— 
"f 924 “ 

σατο ἄμεινον ὃν τοῦ χείρονος. 
. 6’ e , 

Nrmiog ovx ἐνόησεν, 00q πλέον ἥμισυ παντός. 

77 * € 
͵ To ν μετα τοῦ t. 

Νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας 7 
t , E , 

Νιοβης mag» ?' ἐπὶ τῶν μέγιστα παϑόντων κα-- 
᾿ς εἰ M ^ , 5 — 5 ^ , "E 

χα «vtm γὰρ ζῶσα λίϑος ἐγένετο διτὶ τῷ τυμβῳ τῶν 
ex * d [4 , 

παίδων, ovg ὁ ᾿Απόλλων xal "4orejug ἐφονευσάτην, διὰ 
τὸ ἐπαρϑῆναι ἐπὶ τῷ πληϑει καὶ καλλει τῶν παίδων 

*$? α Ν 2 ^" 5 , Ύ - ! . € LI 
αὑτῆς καὶ εἰπεῖν εὐτεκνοτέραν εἶναι τῆς “γδας " ὅστις δὲ 

! 

πείϑεται ἐκ λίϑου γενέσθαι ἀἄνϑρωπὸν ἢ ἐξ ἀνθρωπων 
, ΝΗ 3 * ; Ld 

λίϑον, tir 9zc ἐστί" τὸ ὃ ἀληϑὲς ἔχει ὠδε" Νιόβη ἀπο-- 
, “«- a! “- ͵ : 

ϑανόντων τῶν ἑαυτῆς παίδων ποιήσασα ξἕξαυτῇ εἰκόνα λι-- 
) » » Ν d , ^ | € - , 

ϑίνην ἔστησεν ἐπὶ τῷ τυμβῳ τῶν παίδων, xai ἡμεῖς é9e— 

ασάμεϑα αὐτὴν οἵα καὶ λέγεται. 
y 

' / 

Τὸν μετὰ τοῦ o. 
“ . ? 

Νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροις᾽" ἐπὶ τῶν ἐπιλησμό-- 
1 e ) "y 

γων xal πλεονεχτῶν, παρόσον ὑπὸ πλεονεξίας ἀπώλοντο. 

8) Apost. Cent. XIII. 71. fuiov παντός. Cfr. Plut. de aud. 
poét. p. 56. Julian. Ep. p. 411. 5) Stob. T. 10. 41. B. — Ex Hes. ἔργ. ἮΝ Ρ 

6) De legg. III. p. 507. Bekk. 7) M. &. 559. 
Idem Polit. V. p. 466. C. γνω- | 8) Apost. Cent. XIII. 75. 
σεται τὸν Ἡσίοδον, ὅτε τῷ ὄντι 1) Apost. Cent. XIII. 74. 
ἣν σοφὸς λέγων πλέον εἶναί τινος | Macar. ἐπὶ τῶν ἔἐπιλησμόνγων." 

7 
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Οἰναῖος U.v5v yopaódgav: ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ 
παρακαλουμένων, βλαπτόντων δέ" τῶν γὰρ Οἰναίων παρο-- 
χετευοντων τὴν χαραδραν, ἐπιῤῥαγὸν ὕδωρ πολὺ κατέ-- 
XAvOS πάνταξι ΄΄. 

Οἱ μὲν ξῶντες ἐκ τῶν φίλων, οἱ δὲ τεϑνεῶτες ἐκ τῶν 
ἐπιτρύπων διαγινώσκονται. 

Τὸ o μετὰ τοῦ x. 

Ὁ καρπάϑιος * τὸν λαγωον᾽ ἐπὶ τῶν ξαυτοὺς 

βλαπτόντων" οὗ γὰρ Καρπάϑιοι νῆσον οἶκο ἔντες καὶ λα-- 
γωοὺς οὐκ' ἔχοντες ἐπηγάγοντο" 0L πολλοὶ γενομένου ἐλυ-- 

μήναντο τοὺς καρποῦς. 

0 xaà Gc? ἄγων ἐμποιεῖ τὰ καλῶς ἔπεσϑαι" 

ἐπὶ. τῶν ἐπισταμένων ἄρχειν. | 

*O xviip * dv χώρᾳ" ἐπὶ τῶν ταχέως μεταπιπτόν»-- 
των, xvhp γὰρ ϑηρίον ξυλοφαγον. 

^O'Ox»à ὃ χυάμους καταβρεξον' 
ὠμοὺς, οὐδέποτε ini 90107 

ϑύμων. ." 

εἰ φάγοις 
ἐπὶ τῶν πανυ ὑς- 

. Ὁ. Κρὴς 5 dp τὸν πόντον ἐπὶ τῶν εἰδότων μὲν, 
προσποιουμένων dà ἀγνοεῖν᾽ ἀντὶ τοῦ ὁ νησιώτης ἀγνοεῖ 
τὴν ϑαλασσαν. 

Ὁ Κρὴς 9 τὸν Κρῆτα ἐπὶ τῶν ὁμοιοτρόπων. 

Ὃ Κλεομένης τῆς κοίτης ὑπερέχει" ἐπὶ τῶν 

45) Apost. Cent. XIV. 22. — | 5) Apost. Cent XIV. st. 
Macar. addit: 023/020; d- 
eaí' ai σφοδραί. — Oivog ἄνωγε 

γέροντα καὶ oUx ἐϑέλοντα χορεύ- 
gir. 

1) Apost. 
4) Apost. 
5) Apost. 
&) Apost. 

Cent. XIV. 32. 

Cent. XIV. 55. 
Cent. XIV. 
Cent. XIV, 

^ 4 

Aristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. p- 158. 
ταῦτα γε ὃ Kon; δὴ τὸν πόντον 
φήσει τις. Alc. Fr. LXXIX. 
Κρὴς τὴν θάλασσαν. 

6) Apost. Cent. XIV. 41. Cfr. 
supra P. 522. xortíteiy, et in- 
fra πρὸς Κρῆτα κρητίζειν. 

7) Apost. Gent. XIV. 35, 
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τὰ μὴ ἀναγκαῖα μείζω καὶ πλείω τῶν ἀναγκαίων κεχτη-- 

μένων. 
M 3 , , , 

Ὃ κοινὸς ἰατρος σὲ ϑεραπευσει χρογον ^^ - 

Τὸ o μετὰ τοῦ λ. 

Ὅλῳ ποδί ὦ 1" ἐπὶ τῶν τρχέως TL, ποιούντων" ὁμοία 

τῇ ὅλῳ δυτῆρι. 
λέϑρου πείρατ᾽ ἐφ ἥπτὰν" ἐπιδέδεται καὶ ηὐ-- 

τρέπισαι τὸ τοῦ ὀλέϑρου ἡμῶν πέρας. N 

' Ὅλους ? A3og κατατοξεύεις τῆς κορυφῆς" 
ἐπὶ τῶν πασχόντων ἀνύποιστα. 

ὋὉ λύκος ? τὴν τρίχα, οὐ τὴν γνώμην ἀλλάττει. 
Ὃ «υδὸς * τὸν ὄνον ἐλαύνει" ἐπὶ τῶν παρ᾽ 

ἀξίαν τι πραττόντων" παρ᾽ ὅσον ἱππικώτατοι οἱ 7tvdol 5. 
"Oleg ἁμάξας βλασφημῶν κατεσχέδασαν ἀλλήλων. 

Τὸο μετὰ τοῦ p. ᾿ 

ὋὉμολωΐος Ζεὺς 9' ἐπὶ τῶν ὁμονοούντων" ἀπὸ 
Ὁμολώας προφήτιδος τῆς Ἐνυέως, ἣν προφῆτιν εἰς 4ελ-- 
φοὺς πεμφϑῆναι, ὡς ᾿Αριστοφρνης. ᾿ἴστρος δὲ ἐν τῇ Oc— 
δεκάτῃ τῆς συναγωγῆς διὰ τὸ παρ᾽ «Αἰολεῦσι τὸ ὁμονοή.-- 
τικὸν καὶ εἰρηνικὸν QuoAov λέγεσϑαι" ἔστι. δὲ καὶ Δημής- 
τῇρ “Ὁμολώϊΐα ἐν Θήβαις. 

Ὅμοιος ὁμοίῳ 7" .δηλονότε συναγορεύει" ἢ φαῦλος 
φαύλῳ ἢ ἀμαϑεῖ ἀμαϑῆς. 

1) Apost. Cent. XIV. 55. 
Macar. óày χειρέ᾽ λείπει ἢ edeg- 
yereiv ἢ ἀδικεῖν. 

2) Àpost, Cent. XIV. 57. 

5) Cfr. Philostr. Imag. I. 47. 
καὶ οὐ .fudol δὲ. φιλιππότατοι 
ὄντες, ἐπὶ uev Πέλοπος τέϑριτι-- 

zoí τε ἤσαν. Macar. habet: Ὁ 

-α͵ 

3) Apost. Cent. XIV. 58. 

&) Apost. Cent. XIV. 59. 
Macar. post ot "dudo addit : 
ὁμοία δὲ ταύτῃ καὶ 5' ἀφ᾽ Vr- 
πῶ ἐπ᾽ ὄνους... 

λαγὼς xa9? ἑαυτοῦ τὰ ἣδύ- 
σματα᾽ ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἑαυτῶν 
πραγματευομένων, ἐπείπερ ó λα-" 
γὼς αὐτὸς ἑαυτῷ γίνεται ἥδυσμα. 

6) Apost. Cent. XIV. 40. 
7) Apost. Cent. XIV. 414. 



^ 
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ty 4 “Νεῖλος 

εἶπεν, οὗ παύεται λαγισμοὺρ. 7. διάνοια τέκτουοα, σὺ δὲ 
τοὺς μὲν. φαύλοις eie, τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς γεώργει.. 

NES LA Νικόστρατος εἶπεν 
Ὑ οἱνή 

Ovx στιν ὕστις πάντ᾽. ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ. ΄. 

Νὴ τὴν Amy συντόμως γε φίλτατε 

Εὐριπίδη τὸν βίον ἔϑηκας εἰς στίχον. 

"Νιχοστφάτου. 
» Νικόφεροτος, ὁ τῶν ὡἀργείων στρατηγὸς, ὑπὸ "oxi 

δόμου χωρίον. τε προδαῦναμ παρακαλούμενός ἐπὶ χρήμασε 
πολλοῖς, καῇ, γώμῳ “Ἰακαίνης, ἣν βούλεται δίχα τῶν βα-- 
σιλικῶν, ἀπεκρίνατο, μὴ εἶναι τὸν “Τρχίδαμον ἀφ᾽ Ἥρα-- 
κλέους" τὸν μὲν γὰρ Ἡρακλέα περιόντα τοὺς καλοὺς χο-- 
λάζειν, ᾿Αρχίδαμον δὲ τοὺς ἀγαϑοὺς κακοὺς ποιεῖν." 

᾿ἸἼστορία Νηλέως. 
Νηλεὺς, ὁ Ποσειδῶνος, ἱππικώτατος τῶν καϑ' ἕαυ-- 

τὸγ γενόμενος ἐπεμψεν εἰς Ἦλιν ἵππους εἰς τὰν ὑπ᾽ “ὑ- 
γέου ἐκεῖσε συντελουμένον ἀγῶνα" νικησάντων δὲ τούτων 

φϑονήσας “Ἵὐγέας ἀπέσπασε τούτους, καὶ τοὺς ἡνιόχους 

ἀφῆκεν ἀπράκτους. Νηλεὺς δὲ γνοὺς ἡσυχίαν ἦγε. Νέ- 
τωρ δὲ ὃ τῶν παίδων αὐτοῦ νεώτατος στρατὸν ἀϑροί-- 
σας ἐπῇῆλϑεν Ἤλιδι" καὶ πολλοὺς ἀποκτείνας οὐκ ὀλίγην 
τῶν πολεμίων ἀπέσυρε λείαν. Ἢ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. 

Ξανϑίππης ' Xox 

1) Subjungimus huic nomini ; quod in apophth. impr. le. 



λετῶς παρεσκέυαξετο ὑποδέξασϑαι' φίλους, ὦ γύναι, εἶ-- 
D 3 c », J 2 : 2 2 μ $ * πεν, «ὦ μὲν ἡμέτεροί εἰσιν, οὐδὲν ἐχείνοις. ριδλῆσει., εἰ δὲ 

ἀλϑέτριοι, ἡμῖν περὶ αὐτῶν οὐδὲν μελήσει. 

Τὸ ὃ μετὰ τοῦ ε. 
(C 3 "PP . - 

P" L] 

Aévoig μεταδίδον xal Ósouéyoig ἐκ τῶν ἐγνοντων" ὃ 
A . ΄ 

μὴ διδοὺς δεομέγῳ.. οὐδὲ * γὰρ͵ 

! 
i 

αὐτὸς λήψεται δεόμενος. 

Ἐένον Guy» κρεῖττον ἢ) κεκραγέναι. 

Ἐένον σεαυτὸν σϑι, καὶ τίμα ξένους. 

Ξένος 3 ἀνὴρ δίκαιος. οὐ μόνον πολίτου, ἀλλὰ καὶ 

συγγενοῦς διαφέρει.- 

Ἐένος ἔλϑοι * ὅστις ὀνήσει" Θετταλῶν κατα-- 

στρέψας πόλεις ὃ Φίλιππος καὶ τοὺς ξένους πωλήσας 

είρηχδ τοῦτο.. λ 

Ἐίφος eem σάρκας, τὸν δὲ γοῦν λόγος. 

To É μετὰ τοῦ v. 

Ξύλον " ἀγκύλον' οὐδέποτ᾽ 0Q 90» ὅτι δυσχε-- 
ρὲς ἐκ φαύλων ἀγαϑοὺς ἀπεργάσασθαι... ' 

ἘΞύμβολος ὃ 

^ 

4 v . «2. SA REPE MN . » v. ^. 

«ycdog ἢ x&i. φαῦλος" ἐπὶ τῶν 

οἰωνιζομένων διὰ ξυμβόύλων! ξυμβόλους «δὲ: ἐχάλουν τοὺς 
διὰ τῶν πταρμῶν οἰωνιφμούς" ανετίϑεντο δ᾽ οὔτοι 4ημη-- 

tou" καὶ ξύμβολον. ὄρνιν φασὶν, ἐπειδὴ ξυμβόλους ἤγουν 

σημεῖα ἐποίουν τοὺς πρῶτα συνωντώντας. 

gitur: Ξανϑίππῃ ἔλεγε, μυρίων 
μεταβολῶν τὴν πολεν καὶ αὐτοὺς 

κατασχουφῶν, àv πάσαις ὅμοιον 
τὸ “ΣΣωχρατοὺς πρόσωπον καὶ προΐ-- 

ὄντο; ἐκ τῆς οἰκίας. καὶ ἐπανιον-- 

τος ϑεάσασϑαε᾽ ἥρμοστο γὰρ πρὸς 
πάντα ἐπιεικῶς τοιγάρτοι οὐδὲν 

"uote ἐλύπησεν αὐτόν. d 
2) odds scripsi: apogr. Dresd. 

|6 δὲ praebet. 
3) Stob. T. 9. 57. fIv9eyógov. 

A) Apost. Gent. XIII. 89. — 
Macar. habet: ξένον ξένιζε 
καπεχώρεον πόειε᾽ πρὸς τοὺς 
δεξιοὺς καὶ φιλοξέγους. 

5) Apost. Cent. XIII. 92. 
Macar. explicationem om. 

6) Apost. Cent. XIII. 94. Cfr. 
Schneid. ad Xen. Mem. I. |. 
Boisson. ad Philostr. p. 2380. 
Blomf. ad Aesch. Proin. 495. 



374. 

Av»0g 7 CEsodAtog καὶ τὸν κτανέοντα xogri- 

κτα᾽ ἐπὶ τῶν ἐπίσης. κινδυνδυόνξων. 

Ξυγγνώμη ὃ πρωφτοστείρῳ" ἐπὶ τῶν ἐν πρύτοις | 
! 

τι διαμαρτανόντων. . 
9. Qu: QU , » 

Ξυρεῖ ἐν χρῷ ?r ἐπὶ τῶν ποιουντων vuv εἰς τινὰ 

λίαν ἐπίπονον. c 05 0c TE 

1 

. . . : . VEL. 1 | 

Ξυρὸς "εἰς ᾿ἀκόνην *9* &xL τῶν προσηκόντων τισὶν. 
^) T [4 " δ . ^^ ! 

7 ἐπὶ τῶν ὦν βούλονται κιγχοθύνεων" ὁμοία vf, Ovog εἰς 
ἄχυρα. es 

E)» "vd ϑεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κὀδύφεται" ἂν- 
vil τοῦ ϑεοῦ ᾿βουλομἕνου᾽ καὶ τὰ κακὰ μεϑέσταται εἰς 

. τέρψιν. . mE | 

AIIOOO0E TM. T ZA. 

&ev9og * 
γυναικὸς ἄνδρα οἰκοφϑόρον, ἔφη, 
ὠνεῖται κινδύνου μεγάλου. iN 

. Ξενοκράτης " ἐρόμενος τὸν παρ᾽ αὐτῷ φιλοσοφεῖν 
yéoy βουλόμενον, & γεγεωμέσρηκεν , δἰ μουσικῆς ἐπακη -- 
xoEy, ὡς οὐκ ἔφη, ἀπιέναι πάλιν αὐτὸν ἐκέλευσεν, οὐχ 
ἔχειν γὰρ λαβὰς πρὸς φιλοσοφίαν. 

-* c S 1 
οὗτος ἡδονὴν uxQav 

Περὶ τάξεως ἀστέρων éx ἐῶν Πλου- 
τάρχου 8. 

jud f . 4 3 d LU ^ 

ἐΞενοχρατηῆς κατὰ μέαν ἐπιφανεξιαν οἴεται κινεῖσθαι 
! ΄ ᾿ 

- 7) Apost. Cent. XIIL 95. 
Macar. ξυνὸς "Evvd Atos ' er τῶν 

κοινῇ τι εὑρισκομένων. 
8) Apost. Cent. XIIL 96. 
9) Apost. Cent. XLlII. 90. 

Plut. de discern. adul. p. 52. E. 
de Alcibiade:-2»v δὲ 4aezsóot- 

μόνε κειρύμεγος ἔν χρῷ, καὶ τρι-- 
βωνοφορῶν. quem Lacedaemo- | 

mBiorum morem exponit Wyt-: 
tenb. Philostr. Het. de. Pala-i - 

mede: γένεια μὲν yag αὐτῷ ánoa- 
Aa ἐκφύεσθϑαι, καὶ ξὺν ἐπαγγελίᾳ 
βοστρύχων. τὴν δὲ κόμην. ὃν χρῷ 
"εἶναι, Ubi Boisson. p. 547. coll. 
Jacobs. ad Philostr. Icon. p. 407. 

10) Apost. Cent. XHE 91. 
41) Apost. Cent. XIII. 95. 

1) Laur. non habet. 
*9) Diog. Laért. JV. segm. 40. 

verbis paullo immutatís. 
5) Recepi ex Laur. 

0 σοφὸς, ϑεασαμενὸς. ἐπὶ ϑύρας εὐπρεποῦς | 
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τοὺς «ἀσσέραξφ᾽. οἱ ἄλλοι Σεωϊκοὶ, roO: cy ἑτέρων τοὺς 
ἑτέροις" ἐν. ὕψει xol. βάρφε" “«Δημόχρετος δὰ' μὲν ἀπλανῆ 
mue; » κατὰ. δὲ τοῦτα ποῦρ. σαλανῆτας, ̂89 - οἷς ἥλεον, 
σὐσφοόρον, σεληνηϊδνι Πλαλῶνι; μετὰ πὴϑ αν ἀπλανῶν 9ἐέ- 
σιν, “φαίνωνα, λεγόμενον «ev τοῦ Κροόνοδγνϑεύτερον Φαΐξ-- 
ϑονξταὰ τον" κοῦ νφιὸς, τοίταν μευῤθονᾶα dày Ὀέρεος" τέφαρ-- 
t9». “δωςφοόρον c0 τῆς υμφροδέτης. . πόμπον, σεέλποντα 
τὸν τοῦ “Ἑρμοῦ, ἕκποι ὅλλιον, ἕβδομον ᾿σελήγην᾽ «ὧν μα-- 
ϑηματικῶν τινες μὲν ; ὡς Πλάτων, ἄνω, τινὲς δὲ «μέσον 

“ταάντων τὸν ἥλων" ̓ Αναξίμανδρος . καὶ Πηητρόδῳρος ὁ Χῖος 
xol ̓ Ἀρατης ἀνωτάτω Μὲν ̓ παντιὸδῥ τὸν “ἡλιὸν τετάχϑαι, 
μετ᾿ αὐτὸν τὴν. σελήνην, ὑπὸ δὲ αὐῖᾳ τῷ, ἀπλανῆ τῶν 
ἀσφξρωχ, xal τοὺς πλᾳοήσαρ. τς HE Aut Mg cp ( 

"n "s ^ 
Ne ^ OY uL 4 N (6 

ἘΠῚ τῶν᾽ dooyoo B dó» ψηϑύνάρχου * T 
is oW Cd 

A AC ; fe $0 

E EM τοὺς eni δῶνογλοίων ̓ ψαινομένους αἷον 
ἀστέθαξ᾽ »εφξλία εἶναι κατὰ. τὴν πίοθιὰν᾿ κίνησὶν παραλάμ-- 

πογταρ" Μιίητροϑωρος τῶν: vOgevacoy- ὀφθαλμῶν μετα. δέ-: 
ὀὺς . xol αταπλήξεως εἶγαὶι Ῥεϊλβηδόνας:, , n" d. 

«hs -0. irit og . 'διαιρῶνι. χαστον wd ἡμέρας. εἰς. modi 

ena al τῇ σιωπῇ μέρος ὁ ἀπένειμεν" 5 ΝΣ 
* . . 

QV . 4 

T 

Περὶ. μομῆς εἰς “ἧς. MN 

Etrügdire: μὲν ὃ Κολοφώνιος. μένειν, αὐτήν͵ φησι διὰ 
τὸ ̓ἄπδιρον à εἶναι" Θαλῆς. ὃ 9 ΠΠιλήσιος, δια $0: p ὕδατος 

MESSI 

ΟΝ 4 

A) Idem im » Mose.. süb χὸ: 
nophanis "mómine : profertur, 
omisso titulo, «quem habet Laur. 
Sequens περὶ᾿ μονῆς τῆς γῆξ Làurz 
proprium"ést;^v "^ τ. men 

5) Suljütiptmüs ' ex' gpophth- 
Cod. Vat.: ALI. Xenid rov A. 

γοχράξεε Κομισϑέντων ἀπὸ "ARD 
ξάνδρου, ἑστιάσας τοὺς gouilday- 

τας κατὰ τὸν αὐτοῦ τρύπον, [97 
?; $t 

ix -^ M ᾿ Ν , aaclooid : 

παγγείλατε, t ἔφη, Mietérhep δεὶ; 
ἔστ᾽ ἂν οὕτω ζῶ, οὗ δέομαι τῶν 
πεντήκοντα ταλάντων, τόσαῦτα 
yao ἣν ta “πεμῴδέντα. Ibid. sub 

tit. negi πορνείας, ἤγουν σωφρο-- 

ισύνης. — Ὁ Ξὲνον ῥάτης ἐπὶ πολ-- 
Ai. δικαιοσύνῃ᾽ did τοῖς ᾿Αϑηναί- 
LIT ἐφέρετο δόξαν" τῆς δὲ σὰ -- 
φρὸσύνης αὐτοῦ πολλὰ καὶ ἕτερα 
τὲχ μήρια δύναιτο" ἂν, εἰ ̓βούλοι- 



ὑχαῖσϑαιυ" rol μένης -καὶ ἄνα βαγόρας xà “ημύχρίτος 
φασὶν AO τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίξει πλα--- 

χεῖα οὖσα xol. τυμπασποειδηρ' 7 γῆ, καὶ οὐ. αὐγχωρεῖ 
ἀναχωρεῖν. Ἐμπεδοκλῆς v1»: dur». τοῦ ιοὐῥανοῦ τῇ Hs — 
φῆς τῆς γῆς αἰτιἀσωι". ᾿ἀναξίμονδρός v& καὶ. Πλάτων v2» 
ὁμοιότητα «καὶ «ἣν. ἀσοῤῥοπέαν. Οὐτίαν φατόν". ὃ δέ γε 
-Αριστοτέληρυαϊτενν. εἶναί. φησι εἧς. μόνης τῇ γῇ τὸ 9 κα-- 
τὰ φύσιν aver τοῦτον. liu τὸν. vortov δηλαδὴ τὸν μέσονν 

£v 
t 5 0a ΟῚ 

Esvyog 

UC 
^ ΄ 5 , 

τὸ τις; asse? ia PEE 
cag μὲν ὑπέμεινε τομὰς, ὅποόσας 
δὲ καύσεις περὶ τὸ ἥτρον καὶ πᾶν 
τὸ ταύτῳῃς. Ἀέρος διὰ τεὴν πρὸ τὰ 
ἀφροδίσια πλέίστην᾽ καὶ μεγίστην 
ἐγκράτειαν" "gos δὲ τοῖς ἄλλοις 
καὶ τόδε λέγεται. “Ῥρύνην τὴν 

᾿ ἑταίραν συνέβαινε Pla ὧραιότά-- 
τὴν xu. ἐκεῖνο" καιροῦ xdi Pivot 

καὶ Óoxeiv, ταύτην δὲ ἄλλους τε 
σιολλοὺς ἐραστὰς ὑπαγαγέσϑαι, Καὶ 
δὴ τῷ | Key dras: βουληϑεῖ ἴσαν Ἷ 
ἐπιϑέσϑαι ποτὲ... πυϑέδϑαι:. rod 
αὐτοῦ τὴν πρὸς τὰ ἔργα τῆς 4- 

φροϑίτης ὑπεροψίαν. τοιοῦτον τι 

μη χανήσασϑαι. Συνϑὲ μένην “ἐκ 
συμποσίῳ τῆφ δπιβουλῆς ταύτης 
λαρὰ (Cod. περὶ). γεάγίσκοις τι-- 
qe, ἐκπηδῆσαιν ai: ἐξαπίνης. ιἄω-- 
ei νύκτωρ, παντάπασι γυμινὴν με- 
τὰ. “πρᾳυγῆρ καὶ Boris οὐκ ἀμεκτῇῆς, 

ὥς ὑπὸ κλοπῶν δὴ" τινῶν doro. 
μένην; προστῇσαν τῷ Ξενοκρρ- 
vu οἰκήματι, κόπτειν τε, Ya 
φῶς εὖ μαλα τὴν. Spar. καὶ ix, 

TEUPLY ἐλεεινῶς, | ὅπως αὐτὴν. elige 

τῆς δυυτοῦ στέγης φιλανϑρωπευ-- | tur apu 

'όμεγος 1 ὑποδέξαιτο , πρὶν ὑπὸ TOY. I 

διωκόντων ισυλληφϑθεῖσαν,, ὦπο-: 
σφαγεῖσαν φϑαρῆναι, δι᾿ 
τοῦ βοηϑήσαντος" καὶ 

V» 

τὸν μὲν 
ἐρημίαν | 

d vr o6 

Ἐενυφῶν ἢ (x ᾿αϑηναῖος, ὃ X ζρύλλου ἔφη, τὸ μὲν πῦρ 

τὸ τὴν ἱκετείαν τῆς ἀνθρώπου 
4558 dA — ? , "κι 

κῶν σιδροὺ- τοῖς ἐσχάτοις xivOurev— 
οὐσης ὑπεριδεῖν, ἀνοϊξαί τε Aé— 
VL τὸ οἴκημα, μηδ᾽ ὁτιοῦν 
ὑπειδόμενον τὴν ἀπάτην" καὶ δὴ 
évog μόγον σκίμποδος ὄντος καὶ 
συνάναπαύεσϑαι δεομένην, μὴ γὰρ 
αγτέχειν δύνασϑαι φάναι yeyv- 
νωμξνην, ᾿ πεισϑῆγαι, καὶ ὑπ᾽ 

αὐτῷ 'προσέαϑαε τὴν. | ἑταίραν τῷ 
ἑματέῳ ἡ τὴν δὲ πανταχῶς ὑὕπο- 
χείσιον κατὰ τὴν ἐνέδοαν ταύτην 
εἰληφέγάε τὸν ἄνδρα νομέζουσαν 
πάντα πράττειν καὶ μηχανᾶσθαι 

5 
“πρὸς τὴν τῆς ἰδίας κακοτεχνίας 

᾿: 

πλήρωσιν, οὐ “μὴ ἐκεῖνον γε, κἂν 
μέσαις ἄρκυσιν , dg eid εμένον, 
καταγοητευϑῆναί φασι πρὸς τῆς 
χαμαιξύπης, ἄλλ᾽ οὕτως σωφρόνως 
ἀντισχεῖν πρὸς αὐτὴν, ὦστε παν- 
'τελῶς ἔπρακτον ἀπαλλᾳγεῖσαν τὴν 
Φρύγην» οὐχὰ μετᾷ ἀνδρὸς ἔμ- 
"you" (rol μετόχου͵ ζωῆς .q4906, 

hedge. ms ἀνδριάντος, τὸ χρῆμα. 
λιϑίγου ᾿θυγκατακλιϑῆκας -σεροσο-- 
ἱμρργεῖν,, (Idem brevius narra- 

d Diog. L. IV. 2. segm. 
5. Cfr. Jacobs in Museo Attico 
Vol. TIL p.26) 1... τ᾿ 
δ) Cod. TQ. . 

7) Laur, qui hoc apophth, 
εὐηϑείας εὐθὺς, ὠμὸν γάρ ultimo loco posuit: ὃ αὐτὸς ἔἘε- 

τι δόξας καὶ ἀναλγησίας μεστὸν | γοφῶν. 

ES 
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εοὺς ἁψαμένους καίει μόνον, οἱ δὲ καλοὶ καὶ τοὺς μα- 
xod» ἑστῶτας ὑφάπτουσιν, 7 γὰρ ὄψις λαβὴ. τοῦ ὁταῖ-- 
ϑους ἐστίν, 

Ἐενοφῶντι 8 ϑύοντι ἠκέ τις &x Μαντινείας Byrelos 

λέγων τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν Γρύλλον τεϑνώναι" κἀκεῖνος 
ἀπέϑετο μὲν τὸν στέφανον, διετέλει δὲ ϑύων, ἐπεὶ δὲ ὁ 

ἄγγελος προσέϑηκε τῷ “προτέρῳ λόγῳ, ὅτι νικῶν τέθνηκε; 
πάλιν ὁ Ἐξενοφῶν ἐπέϑετο τὸν στέφανον. 

Ξενοφῶν ἔλεγε τὴν πενίαν σοφίαν αὐτοδίδακτον" ὃ 
γὰρ ἐχείνη τοῖς λόγοις τ πείϑει, αὐτῷ voi sqyoie )αγ- 

XO. tL. ᾿ ᾿ “εκ $ 

* Ὃ αὐτὸς ξλαγεν , οὐ τὸ μὴ λαβεῖν. "I ἀκαϑὸ, οῦ-- 
vt) χαλεπὸν, ὡς τὸ λαβόντα στερηϑῆναι. | ME 

3 . ͵ J 

. (d 

- Á 

᾿Αρχὴ τοῦ ο στοιχεὶ 

* ᾿ M ] 

e 2 UO Ὁ uev τοῦ o ^ 9 D. 

Ὁ ἁλεεὺς" πληγεὶς; y0)y: φύσει: ἐπὶ ἐῶν us-. 
Un UN ἣν "m :G 

τὰ τὸ παϑεῖν (y μανϑαγόντων.᾽ "ἊΣ XD ὴ 
ΞΕ aos . y x 31 

Τὸ o μετὰ τοῦ 4. 7 

ὋὉ dog ? Kdqivgog' ἐπὶ τῶν πάλαι͵ μὲν térra 
γησάντων, ὕστεῤον δὲ οὐ καλῶς ἀπαλλαξάνεω).. ͵ 

Ὃ 9" ἀνὴρ κἀνόμωτος πιστεύέιν ἀξιος. 
D AUC 

3 

0g Ν . Aut 

8) Diog. Laért. n. segm. 54. 
aliis verbis. 

1) Apost. Cent. - - XIII. 98. : 
Macar. habet: Ὁ fw; πρὸς tó 
ἱερόν᾽ 
xat rin -- Ὀβολοῦ. τάριχος, 
dvo δ᾽ ὑβολῶν ἀρτύματα" 

. ἐπὶ τῶν ἀλληνοις ἀξίων: 

ἐπὶ 

τῶν, ἵνα μικρὰ κατορϑοίσωσὶ; TTE 
ova δαπανώντων. RN 
2) "Apost. Cent. "xn 6». 

Plat. - 'Euthyd. p.292; B. dir 
ἀτεχνῶς τὸ 4e dperos d Διὸς 

Ko oc yiveres, ubi" Heiud. 
Cfr. Ῥ' 4182. Διὸς Kóe. 

48 
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'Qdà».? ορϑὴν βαδίξει" ἐπὶ 
ἴσως βιούντων." ; 

Ὁ δύο * πτῶκας διώκων οὐδέτερον λαμβα- 

νειν. ἀημώδης. καὶ δήλη, 
.'O δυοῖν ἐπιϑυμήπας οὐδετέρου ἔτυχεν" ὁμοία. 

ο 1 Ωδαῦ 5 παρούσης τῇ» ἀτραπὸν ζητεῖς" ἐπὶ 

τῶν καταλιμπᾳνόντων τὰ δῆλα καὶ ζητούντων τὰ ἀφανῆ. 

τῶν ὀρϑῶς καὶ 

᾿ Us 4 PE Lo: 
ecrona . 70 0 ueto τοῦ c. 

'Q ἔχων 9 πολὺ πέπερι τίϑησι xà» Aaxa- 
yotc* ἐπὶ τῶν εὐπόρως καὶ ἀφϑόνως βιούντων. 

«Ὁ ἔχων». ἵππου χρήματα, ταχύτατα ἱππεύει. 2fp- 
μώδης. ἘΣ 

ὋὉ ὃ Ζεὺς κολαστὴς. τῶν ἄγαν ὑπερφροόνωγ. 
.*O ἥλιος ? τὸν ovx ἀετιδέα᾽ λείπει τὸ ἐλέγχει" 

ἐπὶ δοχιμῆς. 
'O τουϑυμὸς ἀλγῶν ἀσφάλειαν οὐκ ἔχει. " 

M 

/ 
Τὸ o μετὰ τοῦ t. 

Οἱ δ᾽ ἀρέσκουζ' »- οἷς μάλιστ᾽ ἁδεῖν μὲ χρή. 
Οἴκχοι 7d ̂ Μιλήσια, μὴ yag &v9ude^ ἐπὶ và» 

ὅπου μὴ προσήκει τὴν τρυφὴν ἐπιδεικνυμένων. “Μιλήσιος 
γὰρ παρὰ «Δακεδαιμονίοις ϑημηγορῶν καὶ τὴν οἴκοι τρυ-- 
φὴν ἐπαινών ἤκουσε, ταῦτα.’ 

5): Apost. Ceht. XIII. 99. - 
4) Apost. Get. XIV. 5. 
5) Apost. Cent. XIV. A Μα- 

Car. τὸν ἀτραπὸν Uyr. ἐπὶ τῶν 
σιροδήλων. Id. add. Ὀδυσσεὺς 
Σισύφῳ συνῆλθεν ἐπὶ. τῶν 
ἐν πανουργίᾳ ὁμοίων. .. «.. 
τῷ Appst. Cent. XIV, i6. : - 
7 A ost. ; Cent. XIX, 5. i 
$) Stob. T. 22. 18... NETT 

Cent. XIV. 7. addit: Εὐριπίδου. 
᾿ Macar. habet: Ὁ. ἐν Πάρῳ Be- 
us ini τῶν πολυτελῶς κατε-- 

ὀκευασμένων. Ὁ ἐκ'δια μέτρου βίος. 
4) Non scio, quomodo huc 

delatus :sit. "hic versus, qui 
apud Soph. Antig. legitur: ἐς 
γὼ δ᾽ deéoxodo".  . 

2) Apost. Cent. XIV..8. Βα- 
| atath. ad.ll. e. p. 15358. v: 42. 

19).--Àpost. Cent. XIV. deos 1 monet, dici etiam οἴκοι τὰ Mi- 

10) Stob.. f. 20. 35. Apost. 

ἐξ 

λήσια κἀπιχώρια, Matth. 

C00 
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Otxor 3 yevolu ην" ἐπὶ τῶν ν ἐκφυγεῖν τὰ δεινὰ εὐ-- 
χομένων. 

Οἶχος “ φίλος, οἶκος ἃ ἄριστος. 
Οἴκοϑεν 5 ὁ μάρτυς" ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ξαυτῶν φε.-- 

Οόντων μάρτυρας. 
Οἶδα 6 Σίμωνα καὶ — ἐμέ: δυο ἐγένοντο 

ἡγεμόνες Νίκων καὶ Σίμων" ὑπερίσχυσε δὲ ὃ. Σίμων κα-- 
κοτροπώτατος ὧν" ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἄπα-- 
λεῖψαι" λεχϑείη δ᾽ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ 
κακίᾳ γινωσχόντων. 

Οἱ Κρῆτες ? τὴν ϑυσίαν" ἐπὶ τῶν φαρασσόνίων 
τοὺς ϑύοντας καὶ περικοπτόντων" τοιοῦτυν γάρ vL συνέ-- 

βη τῷ “ἡγαμέμνονι παρὰ τῶν Κρητῶν ϑύογτι. — et 
Olvog? καὶ παῖδες ἀληϑεῖς" ἐπὶ vo» ἁπλοΐ-- 

ζομένων καὶ τὴν ἀλήϑειαν λεγόντων. Ἐδανϑρὸς παρὰ 
τοῖς Πέρσαις φησὶν ov βασάνοις ἐξετάζεσθαι, ἀλλὰ us— 
ϑυσχομένους. ^ 

"Oig 9 τὴν μάχαεραν᾽ ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῷς σφίσιν 
αὐτοῖς χρωμένων. 

4) ᾽ 

Οἱ φῶρες ^ σὴν βοήν" ἤτοι δεδοίκασιν. ' | 
OL gopec 1" προσεγκαλοῦσιν. . A 

Οἵῳ " με 0 δαίμων τέρατιε συγκα ϑεΐρξεν' 
ἐπὶ τῶν δυσανασχετούντων" ἐπὶ τοῦ Κύκλωπος καὶ τοῦ 

Ὀδυσσέως. 

3) Apost. Cent. XIV. 15. 
Δ) Apost. Cent. XIV. 12. 
5) Apost. Cent. XIV. 14. Lu- 

cian. Jup. trag. c. 32. ϑύγε, οἴ-- 

κοϑεν ὃ μάρτυς, φασίν. Aristid. de 
rhet. Pe 72. πῶς οὐ καὶ οὗτος οἴχο-- 

Je» à» Iidrevs μάρτυς ἡμῖν ἐστιν 
εἰς τοὺς παρόντας τουτουσὶ Aoyovs. 

6) Apost. Cent. XIV. 16. 
7) Apost. Cent. XIV. 15. 
8) Apost. Cent. XIV. 21. 

Ἐὔανϑρος 844. non habet. The- 
ocr. Id. XXIX. 4. Oivos, ὦ φίλε 

! 
' 

παῖ, Ζέγεται , καὶ ἀλάϑεα. lta 
Macar. οἷνος xoi ἀλήϑεια" ἐπὶ 
τῶν ἐν μέϑη τὴν δλήϑειαν λὲ-- — 
γόντων. Pachymer. Progymn.IX. 
oiyog δὲ λέγεται. καὶ ἀλήϑεια. Lu- 
cian. de Dea Syr. c. , 22. ἅμᾳ. 
δὲ οἴνῳ ἐσιόντι παῤῥησίη. τε eig- 
ἕρχεται. 

9) Apost. Cent. XIV. 20. 
10) Apost. Cent. XIV. 18. 

Apogr. Dresd. βοῦν. 
41) Ápost. Cent. XIV. 19. 
12) Apost. Cent. XIV. 24. 

48 * 
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Οἰναῖος "5. τὴν, yapadgav ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὠφελείᾳι 
παρακαλουμένων, βλαπτόντων δέ" τῶν γὰρ Οἰναίων παρο- 
χετευοντων τὴν χαράδραν, ἐπιῤῥαγὲν ὕδωρ πολὺ κατέ- 
κλυσξὲ πάνταξ. ΄΄. 

Οἱ μὲν ζῶντες ἐκ τῶν φίλων, οἱ δὲ τεϑνεῶτες ἐκ τῶν 
ἀπιτρύπων διαγινώσκονται. 

. Tó o μετὰ τοῦ x. 

Ὁ Καρπάϑιος * τὸν λαγωον᾽ ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς 
βλαπτόντων" οἱ γὰρ Καρπάϑιοι νῆσον οἰκοῖντες καὶ λα-- 

| joovc οὐκ ἔχοντες ἐπηγάγοντο" δὲ παλλοὶ. γενόμενον ἕλυ-- 

μήναντο τοὺς καρπούς. . 

'O καλῶς" ἄγων ἐμποιεῖ τὰ καλῶς ἕπεσϑαι" 

ἐπὶ. φῶν ὀπισέαμένων agyeu. : | 

Ὃ xvi * ἐν qdoe* ἐπὶ τῶν ταχέως μεταπιπτόν-- 
των, κνὶψ γὰρ ϑηρίον ξυλοφαγον. | 

^OOxvà * κυάμους κατάβρεξον'" εἰ φάγοις 
ὠμοὺς, οὐδέποτε ἐπιλᾳϑοιο᾽ ἐπὶ τῶν πανυ ὑς- 
ϑύμων. 7 | 

OQ, Κρὴς 5 δὴ τὸν πόντον" ἐπὶ τῶν εἰδότων μὲν, 
προσποιουμένων dà ἀγνοεῖν' ἀντὶ τοῦ ὁ νησιώτης ἀγνοεῖ, 
τὴν ϑάλασσαν. | 

'O Κρὴς 5 τὸν Κρῆτα" ἐπὶ τῶν ὁμοιοτρόπων. 

'O Κλεομένης 7 τῆς κοίτης ὑπερέχει" ἐπὶ τῶν 

45) Apost. Cent. XIV. 29. — | 5) Apost. Cent. XIV. 51. 
Macar. addit: Οἱ δέποδος d- | Aristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. D. 158. 
οαΐί" αἱ σφοδραί. --- Οἷγος &roye | ταῦτα γε ὅ Kon; δὴ τὸν πόντον 
γέροντα καὶ οὖκ ἐθέλοντα χορεού- φήσει τις. Alc. Fr. LXXIX. ὁ 
£v. Κρὴς τὴν ϑάλασσαν. 

4) Apost. Cent. XIV. 32. 6) Apost. Cent. XIV. 41. Cfr. 
2) Ápost. Cent. XIV. 54.  |supra p. 322. «ρητίζειν, et in- 
5) Apost. Cent. XIV. 58. fra noo; Κρῆτα κρητίζειν. 
4) Apost. Cent. XIV, 29. 7) Apost. Gent. XIV. 35. 

^ / 



τὰ μὴ ἀναγκαῖα μείζω xal πλείω τῶν ἀναγκαίων κεκτη-- 
μένων. ᾿ 

Ὁ κοινὸς ἰατρὸς σὲ ϑεραπεύσει χρόνο. . -᾿ 

TO o μετὰ τοῦ λ. 

Ὅλῳ ποδὶ ὦ τ" ἐπὶ τῶν τρβχέως τι. ποιυυντων" ὁμοία 

ἢ ὅλῳ ῥυτῆρι. 
'OÀéSgov πείρατ᾽ ἐφ ἥπτὰι" ἐπιδέδεται καὶ ηὐ-- 

τρέπισαι τὸ τοῦ ὀλέϑρου ἡμῶν πέρας. 
' Ὅλους 3 ᾿ἄϑως κατατοξεύεις τῆς κορυφὴ ς᾽ 

» 

*O λύχος 3 

ἐπὶ τῶν πασχόντων ἀνυποιστα. ὦ 

τὴν τρίχα, οὐ τὴν γνώμην ἄλλαττει. 
Ὃ 4vóóg ^ τὸν ὄνον ἐλαυνεὶ" 

23. ἡ »" . ? 

ἐπὶ τῶν παρ 
* ' . 2. c € , € γ καὶ 

ἀξίαν τι πραττόντων" παρ᾽ ὅσον ἱππικώτατοι οἱ “υδοί ὅ. 
"Olag ἁμάξας βλασφημῶν κατεσκέδασαν ἀλλήλων. 

Tó μετὰ τοῦ p. ' 

ὋὉμολώϊΐος Ζεὺς 9' ἐπὶ τῶν ὁμονοούντων" ἀπὸ 
ὋὉμολώας προφήτιδος τῆς Ἑνυέως, ἣν προφῆτιν. εἰς. Ζίελ:- 
φοὺς πεμφῳϑῆναι, ὡς ᾿Αριστοφᾳνης. Ἴστρος δὲ ἐν τῇ 'δω-- 
δεκάτῃ τῆς συναγωγῆς διὰ τὸ παρ᾽ «Αἰολεῦσι τὸ ὁμονοή-- 
τικὸν καὶ εἰρηνικὸν ὅμολον λέγεσθαι" ἔστι. δὲ καὶ 4ημή-- 
720 "OuoAwta £v Θήβαις. 

"O μοιος ὁμοίῳ 7".δηλονότι συναγορεύει" ἢ φαῦλος 
φαύλῳ ἢ ἀμαϑεῖ ἀμαϑῆς. 

1) Apost Cent. XIV. 55. 
Macar. 54, χειρί λείπει ἢ εὔερ-- 
γετεῖν ἢ ἀδικεῖν. - 

2) Ἀροϑῖ, Cent. XIV. 57. 

5) Apost. Cent. XIV. 58. 

&) Apost. Cent. XIV. 59. 
Macar. post oi .fvóow addit: 
ὁμοία δὲ ταύτῃ καὶ ἡ ag ἵπ- 
πω» ἐπ᾿ ὄνους, . 

5) Cfr. Philostr. Imag. I. 17. 
καὶ οὐ «Δυδοὶ δὲ, φιλιπτιότατοι 
ὄντες, ἐπὶ μὸν Πέλοπος τέϑριτι--. 

ποί τε ἤσαν. Macar. habet: Ὃ 
λαγὼς xaJ" ἑαυτοῦ τὰ ἣδύ- 
σματα᾽ ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἑαυτῶν 
πραγματευομένων, ἐπείπερ ὃ λα-' 
γὼς αὐτὸς ἑαντῷ γίνεται ἔδυσμα. 

6) Apost. Cent. XIV. 40. 
7) Apost. Cent. XIV. 41. 

N 



7 Ὄμφακας *? βλέπει" ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων καὶ 
πλησιάζειν ? σοφοῖς πειρωμένων. 

Ὃ μὲν 15 ἑχάτερος ἀμφότερος" ὃ δὲ ἀμφό- 
τερος οὐδέτερος" τούτοιν ὁ μὲν εἷς ἦν ἔμφρων καὶ 
πρακτικοῦ 0 Ἕκατερος" ἅτερος δὲ εὐήϑης καὶ ἀβέλτερος 
ὁ ̓ Αμφότερος" τούτῳ ἰδὼν ὁ Φίλιππος εἴρηκε τὴν παρ-- 
οἰμίαν. 

Ὁμοιότερος᾽  σύχου" τοῦτο παραπαίζει διὰ τὴν 
ἐμφέρειαν τῶν σύχων. 

Ὀμφάλῃ " Ἡρακλῆς λατρεύει". ἐπὶ τῶν ἀπί- 
στων" λόγος ἦν μάταιος, ὅτι Ἡρακλῆς ἐλάτρευε τῇ Ὃμ-- 
φάλῃ, καίτοι γε ἐξὸν Ἡρακλεῖ καἀχείνης καὶ τῶν ὑπαρ-- 
χύντων αὐτῇ δεσπόζειν. "TO δ᾽ ἀληϑὲς τοιόνδε τι. "Ou- 
φάλη ἣν Ἰορδάνου ϑυγάτηρ «υδῶν βασιλέως " αὕτη 
ἀκούσασα τὴν ἰσχὺν Ἡρακλέους προσεποιήϑη ἐρᾷν αὐτοῦ. 
Ἡρακλῆς πλησιάσας ἔρωτι ἑάλω αὐτῆς, γεννᾷ δὲ ἐξ αὐ- 
τῆς υἱὸν “Ἰαομήδην 8. ἡδόμρνος δ᾽ αὐτῇ ἐποίεε ὃ τι 
προστάττει ἡ ἡ ̓ Ομφάλη" οἱ δὲ εὐήϑεις ὑπέλαβον λατρεύ-- 
& αὐτὸν αὐτῇ. 

Ὅμοιον ὁμοίῳ 54" δεῖ πελάζειν παλαιὸς λόγος καὶ 
εὖ ἔχων ἐστί. 

“Ὅμως "5 ἐπειδὴ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, 

Συνεκποτέον ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. 

8) Apost. Cent. XIV. A5. 
Macar. ἐπὶ τῶν δριμὺ βλεπόντων 
κι ὄργιζο μένων. 

) Codd. et Apost. σέλησια-- 
uu. 

10) Apost. Cent. XIV. 47. Vi- 
de infr. apophth. Philippi. 

41) Apost. Cent. XIV. 48. 
42) Apost. Cent. XIV. 49. 
45) Apost. Maoynjógv. 
14) Cfr. de hoc proverbio 

tritissimo Wyttenb. ad Plut. 

l 

de aud. poét. p. 50. F. Bois 
son. ad Áristaen. p. 554. Clem. 
Paedag. I. 6. p. 114. 32. ᾧ δὴ 
μόνω (sc. τῷ πνεύματι) τὸ ϑεῖον 
ἐποπτεύομιεν — ἐπεὶ τὸ δμοιον 
τῷ ὁ μοέῳ φίλον. Styom. II. 22. 
p. 499. τίς, οὖν δὴ πρᾶξις φίλη 

xoi ἀχόλουϑος Θεῷ; μία καὶ ἕνα 
λογον' ἕ χουσα ἄρ χαῖον, ὅτι τῷ μὲν 
ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, ὄντι μετρίῳ, φί- 
λον ἂν εἴη, et multis locis. 

15) Aristoph. Plut. 1084. 
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τὸ o μετὰ τοῦ γ. 

Ὄνος ἀγξι' μυστήρια λ. Anl τῶν παρ᾽ ἀξίαν TL 
σεραττόντων᾽ τοῖς γὰρ μυστηρίος ἐξ ἄότεος εἰς Ἐλευσῖνα 

διὰ τῶν ὄνων ἔφερον τὰ εἰς χρείαν: ὅϑεν καὶ 7) παροιμία" 
διὰ τὸ καχοπαϑεῖν μάλιστα τοὺς ὄνους ἀχϑοφοροῦντας" 
ὡς ἂν οὖν ὅμοια πασχόντων ? τῷ πιέξεσϑαι τῷ ὑποκχειμέ-: 
»Q ἄχϑει τὴν παροιμίαν μέγνυσιν. 0 "Apuorogevrs" ὁμοία 
τῇ" γαλῇ χροχωτον, καὶ πίϑηκος év πορφύρᾳ. 

Ὄνος πεινῶν οὐ φροντίζει δοπάλου" ἐπὶ τῶν 
διὰ τὴν γαστέρα καὶ πληγὰς καὶ ὕβρεις ὑ)τομενόντων" 
ἐπτεὶ καὶ ὄνος πεινῶν δυσκόλως ἀπαλλάττεται τῆς φορβῆς 
καὶ λίαν τυπτόμενος. Πρὸς τοῦτο ἀποβλέψας ὁ ϑεῖος 

Ὅμηρος καὶ τήνδε τὴν χαριεστάτην παραβολὴν ἐποιή-- 
σατο 3. | 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν. efe daro παῖδας 
Νωϑὴς, ᾧ δὴ πολλὰ «περὶ, ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγη, 
Κείρει v^ εἰσελθὼν βαϑὺ λήϊον" oL δέ ve παῖδες 
ΤἸύπτουσι ῥοπάλοισι" βίη δέ τα νηπίῃ αὐτῶν, 
Σπουδῇ δ᾽ ἐξήλλασσαν, ἐπεὶ v^ ἐκορέσσατο φορβῆς. - 
Ὄνος * εἰς ἄχυρα" ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἐλπίδας εἰς 

ἀγαθὰ ἐμπιπτόντων καὶ τούτοις ἀπολαυστικῶς χρωμένωγ, 
Ὄνος πληγῶν ἄξιος. . 
"O»slgave μοι λέγεις" ἐπὶ τῶν ἄπιστα καὶ ἀδύ-- 

yero διηγουμένων" ὅϑεν καὶ ἡ κοινὴ xal δημώδης παρ- 
uda" τοῦτο κατ᾽ ὄναρ εἶδες. 

Ὄγρυ 5 κεφαλὴν μ πλύνειν viso ἐπὶ τῶν, 
ἀνάρμυσα ποτούγτων. μ᾿ | : 
ὋΥ δὴ τύχη μέλαινα γράψει, τοῦτον ὃ nets, 

4) Apost. Dent. XIV. 50. Αγ.) 2) ÁApogr. Dresd. πάσχων. 
Ran. 159. νὴ τὸν Z^ ἔγωγ᾽ οὖν 5) Il. 4. 558. 
ὄνος ἄγων μυστήρια, ubi Schol.| 4) Apost. Cent. XIV. 55. 
Macar. ἐπὶ τῶν ἑτέροις. κακοσπα--] 5) Apost. Cent. XIV. 56. 
ϑούντων xa εὐρροσύνην παρε-͵ 6) Apost Cent. XIV. 5t. 
χόντων. . a D. 

LI 



χρόνος οὐ δύναται λευκάναι" 
ἄγαν. 

Ὄνος" T ἐν m 

σ ὄνσων. 

984 

' 

ἐπὶ τῶν δυσευχῶν 
— 

 énl τῶν κακοῖς περισε-- 

Ὄνος s iige ας. ἀκούων κινεῖ τὰ dea ἐπὶ τῶν 

ἀπαιδεύ ὑτῶν ἢ ἐπὶ τῶν συγκαταϑεμένων μηδὲ ἐπαινούντων. 

*Oxg. ? τις ἔλεγε μῦϑον, ὁ δὲ τὰ ὦτα ἐκένει" 
εἰς ἀναισθησίαν τίγῶν. 

Ὄ γος ὦ ἀν 
ὁ ἀμρρᾶται σάλπιγγος" ὁμοία τῇ προτέρᾳ. 

Ὁ" "eos τὸν λέοντα πυνϑάνεται" ἐπὸὲὶ τῶν 
, 

D ἂν ἐναντέως͵ γψιψομόνωνν᾿ 

Ὅνος κάϑου 332: ἐπὶ τῶν ἐν πράγματι ἡττωμένων. 

"Ovog 2 εἰς. Κυμαέαν". ἐπὶ τῶν. παραδόξων. καὶ 
σπανίων. 

Ὄνος ὕεται "5" ἐπὶ τῶν μὴ ἐπιστρεφομένων. 

Ὄνου 1$. Savásovg' 

μένων. s 

"0vog ki ἐὶς μάχην ᾿ὀγκᾶται" 

ποιούντων ἢ καπριώνεων. 

' 7) post eet. XIV. 57. alíe- 
na quaedam subjungit. 
$) Apost. Cent. XIV. 55. 

Cleni. ΑἹ. Strom. I. 4. p. 517. 
sei δὲ «μὴ πάντων 5 γνῶσις, ὄνος ᾿᾿ 
λύρας, 3| φασιν oc παροεμιαξό μενοι, 
τοῖς πολλοῖς τὰ συν dupara. Lu- 

cian. : Dial. mer. ! XIV. "αἱ μὲ» 
γὰρ χάριτες, we “:οσκόρω, 7104 —. 
λαὶ, καὶ μάλιστα. ὅπόταν δη, καὶ 
ἁβρὸς εἶναε ϑέλη, ὅϑος΄ αὐτολυὶ 
οἰζων φασίν. ἈΑἄν. indoct. c. 4. 
ἀναγινώσκεις ἀεὶ, “τῶν δὲ ἄναγι- 
γνωσκο μένων οἶσϑα οὐδὲν, ἀλλ᾽ 
ὄνος λύραφ ἄχούεις xivv τὰ ὦτα. 
Eustath. , Opuse.. ap» 359. 1. 87. 
“Ἄλλοις κὰν. γὰρ' ἐνδειξμίμην,. ana 
τὴν ἐμὴν ϑεατρίσαεμε μουσικην,ἷ 

i 

m τῶν ̓ ἀλλόκοτα διηγου-- 

ἐπὲ τῶν ἔγχαιρα 

dades οὐδὲν μᾶλλον ἢ ὄνος 
λνρας ὁ ἐπαΐουσι. 

9): Apost. Cent. XIV. 52. 
10) Apost. Cent. XIV. 60. 
11) Apost. Cent. XIV.: 58. 

Lucian. Dial. Mort. VIII. “τοῦτο 
ἐκεῖνο᾽ τὸ τῆς παροιμίας, ὁ νε-- 
flos τὸν λέοντα, ubi Hernsterh. 

12) Apost. Gent.., XIV. i. 
Plat. Theaet. p. A465 Δι; ὁ δὲ 
ἃ ἀαρτὼν, xai ὃς ἂν «ἀεὶ ὅμαρτά.- 
γῇ, καϑεδεῖται, ὥσπερ «φασὶν οὗ 
πᾳῖδες οἱ φφαιρίζοντες, ὄνος, ubi 
Heind. 

. 15) Apost., Cent. XIV. 62. 

. 44) Apost. Cent. XIV. 65. 
45). Apost. |Cent. XIV. 64. 
16) Apost. Cent. XIV. 59. 
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Ὄναρ λέγεις ἢ γρίφον᾽ ἐπὶ τῶν αἰνιγματωδῶς 
À£5 γόντων vua. 

Ὄνου πόκαι "7" ἐπὶ τῶν ἀνηνύτων xal μὴ ὄντων 
λέγεται, οὐδὲ γὰρ κείρεταν ὃ ὄνος. 

Ὄνου "8 οὐρὰ τηλίαν οὐ ποιεῖ" ἐπὶ τῶν ἀνω-- 
φελῶν. 

Ὄνου ?? γνάϑος" εἰς πολυφάγον. 
"Ovog ?? λύρας ἤκουε" καὶ σάλπιγγος ve, 
νροσκελίας a ϑυγάτηρ' ἐπὶ. τῶν εὐειδεστάτων" 

γεανίας ἐῶν ἐπισήμων Ἐφέσιος. τῷ yeu ; υἱὸς “ημοστρά.-- 
του, παῖς δ᾽ ἀληϑείαις "genug". οὗτος 55 τὸ ϑῆλυ μισῶν 
γένος νυκτὸς βαϑείας εἰς τὰς πατρῴας ἔτρεχεν ἀγέλας, 
xal ὄνῳ συνεγένετο ϑηλείᾳ" ἢ δὲ ἔγκυος γενομένη ἔτεκε 
κύρην εὐειδεστάτην ᾿Ονοσκελίαν τοὔνομα, τὴν προσηγο-- 
gia» λαβοῦσαν ἀπὸ τοῦ σμπεώματος, “Δφιστοχλῆς ἂν 

β "3 παραδόξων. - 
"O»ov σκιὰ "4 ἐπὶ τῶν “μὴ ἐχόντων πλούσια καὶ 

λαμπρὰ, καὶ ἀρκουμένων ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἀμικροῖς τὸ καὶ 
εὐτελέσιν ἢ ἐπὶ τῶν ἕνεκεν εὐτελεστάτου τινὸς ἐριζόντων. 
Εἰς Méyago ἀπιὼν τις ἐμισθώσατο ὄνον" τοῦτον “καῦμα 

κατέλαβε, καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ ὄνου ἀναπαύεσϑαι δέον 

φήϑη" οὐ παρῆν γὰρ οὔτε δένδρον οὔτε ἀλλο τοιοῦτον 
οὐδέν᾽ τὸν δὲ ὀνηλάτην κωλύειν, qacxovta ὄνον αὐτῷ 

ὄνος εἷς udorvv, ultima verba 
ἢ παπρεώντων non habet. 

17) Apost. Cent. XIV. 
ex Aristoph. Ban. 180., 
Bergl. Macar. ὄνου πόκοι" 

τῶν ἀχρήστων. 
18) Apost. Cent. XIV. 67. 

19) Apost. Cent. XIV. 68. 
Macar. ini τοῦ dórgdyov. 

20) Apost. Cent. XIV. 69. 
Áristaen. ep. I. 17. ἀλλ᾽ οὐδὲν 
αὐτὴ τῶν ἐμῶν ἐμέλησε λόγων" 
ὄνος λύρας, οὐδὲ γρὺ τῆς ἐμῆς 

- 

66. 
ubi 

ἐπὶ 

συμβουλῆς ὁπαΐειν ϑοκεῖ. Macar. 

ὄνος λύρας ἀκούων καὶ 
σάλπιγγος Ve ini τῶν ἄναι-- 
σθήτων καὶ duosowy. Id. ὄνος 
λυρέζων᾽ ἐπὶ τῶν ἀμούσων. 

21) Apost. Cent. XIV. 70. 

22) Apogr. Dresd. τοῦτο τὸ 
9zàv. 

23) Ápost. Moiorotélre δβδό- 
μῳ παραδόξωκ. Ἀγδοηϊξ Cod. 
uterque Meoiroxáig;. 

24) Apost. Cent. XIV. 71. 
Áristoph, Vesp. 191. περὶ τοῦ 

49 
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μεμισϑωχέναι μόνον, οὐ μὴν καὶ gxtov* core διατριβὴν 

αὐτοῖς καὶ φιλονεικίαν πολλὴν πιερὶ τούτου γενέσϑαι. 

Πλουτάρχου ἐν τῷ βίῳ τοῦ Δημοσϑένους. 

Δημοσϑένης λέγειν ποτὲ κωλυόμενος ὑπὸ ᾿Αϑηναίων 
ἕν ἐκκλησίᾳ βραχὺ, ἔφη, βούλεσϑαι εἰπεῖν" τῶν δὲ σιω-- 
πησάντων, γεανίας, εἶπε, ϑέρόυς ὥρᾳ ἐμισθώσατο ἐξ 
ἄστεος ὄνον ἸΜεγαραδὲ" μεσούσης δὲ τῆς ἡμέρας καὶ 
σφοδρῶς φλέγοντος. τοῦ ἡλίου ἑκάτερος αὐτῶν ἐβούλετο 
ὑποδύεσϑαι ὑπὸ τὴν σκιάν" εἶργον. δὲ ἀλλήλους," ὃ μὲν 
μὲ μισϑωκέναι τὸν ὄνον, οὐ τὴν σκιὰν λέγων, ὃ δὲ μεμι- 
σϑωμένος τὴν πᾶσαν ἔχειν ἐξουσίαν" xal ταῦτα εἰπὼν 
ἀπήει" τῶν δὲ ̓ Αϑηναίων ἐπισχόντων καὶ δεομένων πέρας 
ἐπιϑεῖναι, &l9^ ὑπὲρ μὲν ὄνου σκιᾶς βούλεσϑε ἀκούειν, 

λέγοντος. δὲ ὑπὲρ σπουδαίων πραγμάτων οὐ βοίλεσϑε. 

| Tóo μετὰ τοῦ ξ "5. 

᾿δεὺ 7 κακία τῆς ἐξουσίας δρόμον ἔχουσα" πᾶν πά- 

ϑὸς ἐξωϑεῖ, ποιοῦσα τὴν ὀργὴν φϑόνον, τὸν ἔρωτα μοι- 

χείαν, τὴν πνεογνξξίαν δήμευσιν, ἐὰν μὴ βάρος: ἔχων ὁ 
λόγος ἐπιϑλίβῃ καὶ πιέζῃ τὴν ἐξουσίαν. 

dl τὶ Qc « "v — 

To o μετα τοῦ m. 

Ὃ παῖς * τὸν χρύσταλλον" ἐπὶ τῶν μητε κατέ- 

χϑεν μήτε βεϑεῖναι βουλομένων. 

μᾶάχει vq» δῆτα: dà. περὶ ὄνου | Ὄνου παραπύψεις" ἐπὶ 
OX ge [dem in-Daedali fraginen- E τῶν ματὴν συκοφαντου κένων. 
to apu otium s. v. ὄνου σχια. . 
Περὶ τοῦ γὰρ ὑμῖν ó πόλεμος 25) Macar. habet: OE£tv rt- 

νῦν ἐστε; σκιερὶ ὄνου σκιᾶς. Νῖα- 
car. ὄνου σκια ἐπὶ τῶν μη- 
δενὸς ἀξίων. Id. addit: Ὄνος 
εὶς ᾿Αϑήνας" ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύ- 

τῶν καὶ πλησιαζόντων σοφοῖς. ---- τῶν τὰ πόῤῥωθεν ἀκριβὰ bi δες 
, . | πόντων. Cfr. supr. 5 

Ὄνος ἵππον «μεμούμενος |. pr. p. 
ἔπι, τῶν ἀμαϑῶς ra, Cgdovvrwv. 1) Apost. Cent. XIV. 72. 

€ 
ρον οἱ γείτονες βλέπουσι 
τῶν ἀλωπέκων᾽ ἐπὶ τῶν λαν- 

1 *s 

S9dvew μὴ δυναμένων. — "Oi;v- 
τερον “Ζυγκέως βλέπει᾽ ἐπὶ 

Φ 
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ὍὌπισϑεν ?- κεφαλῆς UL ἔχει" 
πανούργων. 

9 ,»ο 

ἐπὸ τῶν 

Ὅπου 3 τις ἀλγεῖ κεῖσε καὶ τὸν νοῦν ἔχει. 
Ὅπου * 

Óv ὑνᾶμεν. 

μὴ ἐφικνεῖται » 

πτέον 5 τὴν ἀλωπεκῆν᾽ ὅτε δεῖ 

λεοντὴ προσρὰΞ 

ποιεῖν ἕκαστον κατὰ 

ὋὉ πηλὸς 6 ἂν μὴ δαρῇ: κέραμος: 0t γίνεται" 
ὅτι χωρὶς πόνου οὐδὲν ἔργον εἰς τέλος ἔρχεται. 

Ὅρκοις 7 
πατῶσι. 

Ὀρέστης ὃ ἐν ὄρεσι διαιτωμενος" 

ἄνδρας, ἀστραγάλοις. δὲ παῖδας ἐξα--: 

τὶ τῶν. 

λωποδυτούντων" οὗτος ὁ "Ὀρέστης προσποιούμενος μανί-- 
αν τοὺς παριόντας ἀπέδυεν" ἦν γὰρ λωποδύτης ἢ ἢ κατὰ 
προσωνυμίαν ἀντὶ τοῦ. μαινόμενος ὡς ? ,Ὁρέστης. 

οΟργλότερος τῶν κυνιδίων. 
Ορνις 10 [ ητεῖς" ἀνέμους ϑηρεύσεις" ἐπὶ τῶν μά-- 

τὴν κοπιώντων. 

Ὄρτυξ " ἔσωσεν Ἡρακλέα τὸν κρατερόν" ἐπὶ | 
τῶν παρ᾽ ὧν οὐκ ἤλπισαν σωξομένων. 

Ὁ Ῥῆνος 12 ἐλέγχει τὸν νόϑον" ἐπὶ τῶν δοκὶ-. 
μαξομένων, εἰ τοιοῦτοί εἶσιν, οἷοί φασιν εἶναι: 

2) Apost. Cent. XIV. 75. 
5) Stob. T. 99. 25. Apost. 

Cent. XIV. 74. addií: "Augióos 

5 παροιμία. 
4) Apost. Cent. XIV. 75. Cfr. 

Lysandri apophth. supra rela- 
tum. 

5) Ápoer. Dresd. προρτερα: 

χτέον. C 
6) Apost. Cent. XIV. 77. ex- 

plicat: ὅτε ix τῶν. πόνων καὶ 
παϑημιάτων oj ἄνθρωποι τελειό-- 
τεροι γίνονται. Macar. sub hac 
litt. habet: Ὁ περὶ ψυχῆς a- 
y o» δπὶ τῶν ἔσχατα ἢ περὶ τῶν 
μεγίστων κινδυνευόντων. 
Πέρσης τὴν ϑυσίαν᾽ ἐπὶ τῶν 

λιτῶς ϑυόντων. — Ὅπον ai ἔ- 
λαφοὶ τὰ κέρατα a*tofBala 
Aovoiv^ ini τῶν πανωλεϑρίᾳ 
διαφϑειρο μέγων. — '"Onov γὰρ εὖ 
πρᾶάσσεε τις, ἐνταυϑὸϊ πατρίς." 

7) Lysandri. apophthegma, 
$i bene memini. . 

8) Apost. Cent. xiv. 78. 
9) Apogr. Dresd. μαενόμι. 6 Ὀρ. 
10) Apobt. Cent. XIV. 79. 
11) Àpost. Cent. XIV. 89. 

Macar. ἐπὶ τῶν ἐνασωξο μένων, 
ὑφ᾽ ὧν οὐκ ἤλπισαν. 

42) Apost. Cent. XIV. 84. 
Spectat ad morem Germano- 
rum, liberos suos in genuitae 
originis examen Hheno immer 

iet 
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. . 0x we 77 
To o μετα τοῦ c. ] 

. , , 2 - € , - 
Ὄστρακου " περιστροφη" ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως εἷς 

φυγὴν ὡρμημένων" καὶ Πλάτων ὀστράχου μεταπτεσόντοςς 
terat φυγῇ μεταβαλών" ἄλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐκ κρειττόνων 
εἰς τοὐναντίον μεταπεσόντων" ἐκ μεταφορὰς τῶν κυβευ--- 

ὄντων" ὀστρακίνοις γὰρ τὸ πάλαι χρώμενον «Αὔλοις 77) 

μεταβολῇ τούτων πολλάκις ἡττῶντο 7) ἐνίκων. 
Ὀστοῦν 2, ἔνεστιν τῷ Ao yo Ἐμπεδοκλῆς εἶπεν, 

αἰνιττόμενος τὸ τὶ ἦν εἶναι" καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ πρα-- 

E ἡ ματος, : 
|. Ὃς αὐτὸς 3. αὑτὸν οὐκ ἔχει, Σάμον ϑέλει" 

ἐπὶ τῶν τὰ οἰκεῖα μὴ δυναμένων σῶσαι, ἄλλα δὲ ζητούν.- 
των. “Τακεδαιμόνιοι γὰῤ “᾿ϑηναίων ἀξιούντων, ὅ ὅτε παρὲ- 
δωκαν τὸ ἄστυ, Σαμον αὐτοῖς μόνην ἐᾶσαι, εἶπον, ὅταν 

αὑτῶν οὐκ ἦτε, τότε καὶ ἄλλους ἔχειν ζητεῖτε, 

'O Σικελὸς 4 τὴν ϑαάλασσαν" Σικελός τις OUXG 

᾿ ἄγων ἐναυάγησεν" el9' ὁρῶν τὴν ϑάλασσαν ἀγριουμένην 
ἐπὶ πέτρας καϑήμενος, olda , φησιν, Ὁ 0 ϑέλειϊς, σῦκα 9έ- 
λεις.. ᾿Αλχμὰν δὲ ὁ λυρικὸς μέμνηται τῆς παροιμίας. 

Ὁ Σχύϑης 5 ἕππον" ἐπὶ τῶν κρύφα τινὸς ἐφιε-- 
μένων, φανερῶς δὲ ἀποπτυόντων 9 αὐτό" διὸ καὶ Πίνδα-- 

gentium. Julian. ep. 16. p. 585. [ὁ 
6. Liban. διήγημα περὶ Ῥήνου, 
Tom. IV, p. 1110. Reisk. Ma. 
ear. addit: Ὅρκος ᾿Αφροδίτης 

συγγινώσκεται, παρόσον οἱ ἐρῶν- 
ες εὐχερῶς ἐπιορκοῦσεν. Ὅρκους 
γυναικὸς εἰς ὕδωρ χοὴ γράφειν᾽ 
“Σοφσυλέους αὕτη ἐστίν. Ὀρνέϑων 
γάλα᾽ ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀ- 

(s μηχάνων. 
. 1) Apost. Cent. XIV. 81. Pla. 

tonis locus est in Phaedro c. 18., 
ubi Àst. Marin. vita Procl. p. 
39. yr δὲ καὶ ϑυμοειδὴ;, οὐδὲ 
τοῦτο ἀναιρῶ, ἀλλ᾽ Gua καὶ ππρᾷ- 
oc! καὶ γὰρ ἐπαύετο ἠᾳδίως καὶ 

^ 

ὀστράκου περιατροφῇ κήρεγον d- 
πεδείχγυ τὸν Juuóv, ubi Fabric. 
et Boisson. Vide eundem ad 
u^ 364. 
3) Ae Cent. XIV. 85. 

post. Cent. XIV. 86. 
ramum ex Plut, Apopbth, La- 
con. p. 255. D. 

Δ) Apost. Cent. XIV. 87. 
Macar. Ὁ «Σικελὸς ὡς ἔοικε τὴν 
ἐξωμέδα, παρόσον οἱ Σικελοὶ κω-- 
μῳδοῦνται ὡς κλέπται. 

5) Apost. Cent. XIV. 88. 
6) Apogr: Dresd. ὀπβριυόν- 

Tt» 
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ρος, ἀτιζόμενοι Ὑ Σχύϑαι νεχρὸν ἵππον λόγῳ" κρύφα δὲ 
σχολιοῖς γένυσιν 8 «ἀναδέρουσι πόδας. 

Ὅστις ? κύνα τρέφει ξένον, τούτῳ μόνον 
λῖνος μένει" ἐπὶ τῶν ματαίως πονούντων περὶ ἐκεῖνα, 
οἷς οὐ μόνον κερδανοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἀπολέσουσιν. 

Ὅστις δὶς ναυαγήσει μάτην μέμφεται Πο-- 
σειδῶώνω" παρῦσον δεῖ τὸν ἅπαξ ἀπατηϑέντα (0) ἀπα-- 
τηϑῆναι δίς 15, 

Τὸ o μετὰ τοῦ v. 
'O Ταντάλου " λέϑος ὑπὲρ κεφαλῆς ταλαν-- 

«εὐεται" ἀντὶ τοῦ φόβος ἡμᾶς ἔχει διηνεκῆς. 

Ὅταν" φαχῆν ἑψῆτε μὴ migeiv μύρον" Σερά-: 
τις ἔφησε σχώπτων τὸν Εὐριπίδην" ἐπὶ τῶν φιληδόνων. ᾿ 

Ὅταν 3 Νίβας κοκκύσῃ, v09. ἕξεις πλοῦτον" 
ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. Θεσσαλονίκῃ τῇ ἹΜακεδονίτιδι χῶρός 
ἐστι γείτων, καὶ καλεῖται Νίβας" οὐκοῦν οἱ ἐνταῦϑα᾽ ἀλε-- 

χερυόνερ δῆς τῆς συμφυοῦς ἀμοιροῦσι καὶ σιωπῶσι παν-3 
τη" πάντως καὶ διαῤῥεῖ λόγος παροιμιώδης ἐπὶ τῶν ἀδυ-- 
γάτων, ὃς λέγει, τότε ἂν ἔχητε τόδε τι; ὅταν Νίβας 
χκοκχύσῃ. 

7) ἀτυζόμενοε in utroque 
Cod. 

8) Laur. et Mosc. γάγνυσικ. 
Apost. γάνυσιν, vertens, clam 
autem versutiis gaudentes pedes 
excoriant. Hecepi γένυσι, de 
maxillis, quibus tanquam in- 
Strumentis ad τὸ ἀποσκυϑίζειν 
(cfr. Hesych. s. v. σκυϑιστί χει-- 
ρόμακτρο») uterentur, cogitans. 
Intelligo igitur Pindari locum 
(Fragm. CCXVII. ed. Bókh.) 
Scythae equos mortuos specie 
contemnunt, clam curvis ina- 
iillis gfdes excoriant. 

9) Apost. Cent. XIV. 99. 

τύραννον ἐμπορεύεται Κείγου 'ars 
δοῦλος κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ. “«Σο-- 
φοκλέους καὶ αὕτη. — Ὁ Σκι- 
ωνὰς δολυμβᾷ; ἐπὶ τῶν ΄ἐμ- 
πειρίαν εἷς πράγματα ἐχόντων. — 
Ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς" 
βούλοται λέγειν, δτε μετὰ δεκαιο- 
σύνης peisov τοῦ ὁλοκλήρου τὸ 

ἥμεσυ. ' « 

- 1) Apost. Cent. XIV. 91. 

2) Apost. Cent. XIV. 89. 

5) Apost. Cent. XIV. . 99. 

Macar. habet: ὅταν τὸ ὕδωρ 
πνέγῃ, τί δεῖ ἐπιπνέγειν' 

ὅτε οὐ δεὶ ἐπεμιβαίνειν᾽ τοῖς 'δυς-- 

10) Macar, habet; Ὅστις πρὸς | τυχοῦσιν. — Ὅ,τι σὰ: φίλον, 

N 
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Τὸ ὁ μετὰ τοῦ v.. 

Οὐδ᾽ ἀπὸ γῆς ὥνησεν᾽" ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστον. 7] e 
Οὐδ᾽ ἂν Ἐξηκεστίδης. s 

ἐθρυλλεῖτο ὁ Ἐξ ηκεστίδης ὡς πᾶσαν ὁδὸν γινώ-- ὁδόν" 

εὕροῖ τὴν εὖ ϑεῖαν 

σχων διὰ τὴν χρόνιον 9 πλάνην. 
Οὐδὲν 6 πρὸς ἔπος. 

“ 

Οὐδ᾽ ὀβολὸν ἔχει πρίασϑαι βρύχον, 
Οὐδ᾽ ὄναρ ? λευκοῦ ποτε ἄρτου ἐμφορηϑείς. 
Οὐδὲν πρὸς τὴν “χοροδήν' 

ἀπὸ μεταφοφᾶς τῶν μὴ ἀρωμένων τῇ φήμῃ βιούγτων" 

τοῖς ποσὶ πρὸς λύραν ἐμμέτρως. 

ὃ μισήσοντα, ἀλλὰ μᾶλλον 
μισεῖν ὡς φιλήαοντα. 

Οὐ δεῖ φιλεῖν ὡς 

ἐπὶ τῶν ἀσύμφωνα 

“Ἀριστοτέλης ἐν ῥητορικῇ 
ὥσπερ ἐπὶδιορϑούμενος τὸν Βίαντα οὕτω φησί. 

, Οὐδέποτε ? κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον ὕστατος 
ἀφικόμην" τοῖς τρεχεπιδείπνοις τοῦτο ἁρμόδιον. 

Οὐ δεῖ "5 μεμεῖσϑαι τὸν Πασιφάης τρῦπον᾽ 
παρόσον οὐ δεῖ τὰς γυναῖκας ἐξοκέλλειν εἰς ἀλλοχότους 

ἔρωτας. 

οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχϑρόν᾽ ἐπὶ τῶν 
τὰ αὐτὰ φρονούντων. 

4) Apost. Cent. XIV. 93. 
ὄνησις. 

5) Vide suyra p. 235. ^"Et5- 

κεστίδης ἐγένου. 
€) Lucian. Hermotim. c. 56. 
7) Plut. Philop. c. 18. ὕβρει 

. χρώμενοε πολλῇ καὶ λοιδορίᾳ 
"κατ᾽ ἀνδρὸς οὐδ᾽ ὄναρ ἄν ποτε 
σιαϑεῖν ὑπὸ Ζεινοκράτονς ταῦτᾳ 

σεροςδοσήοαντος. Clem. Strom. 

V. p. 680. χοινοποιεῖσϑαι τὰ 
σοφίωφ ἀγαϑὰ τοῖς μηδ᾽ ὄναρ τὴν 

“ψυχὴν κεκαϑαρμένοις. Julian. Or. 

I. p. 24. Ὁ. τούτοις &1oci δρω- 
μένοις ὃ μὲν τῶν βαρβάρων ἥγε - 

μὼν οὐδὲ ὄναο παρῆν. pP 

127. C. στρατηγίαν δὲ ἤ δημη- 
γορίαν οὐδὲ ὄναρ ἐκείνη rtaga- 
οτξναέ ποτε. Cfr. de hac ἔοτ- 
mula negandi Schaef. δὰ Dio- 
nys. Hal. de Comp. IV. 42. 

8) Diog. Laért. I. segm. 87. 
inter Biantis sententias refert: 
φιλεῖν og μισηοοντας, τοὺς γὰρ 

πλείστους εἶναι χακχούς. 

9) Similiter parasitus Ari- 
stophontis comici apud Athen. 
p. 238. 

ἄν τις ξοτιᾷ 
Πάρειμιε πρῶτος, dor' ἤδη πάλαι 
Ζωμὸς καλοῦμαι. 

10) Apost. Cent. XIV. "96- fa- 
bulam pluribus exponit. 
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Οὐδὲ δοιὰν γλυκεῖαν ἐκ τῆς δεξιῶς δέξαι-- 

τὸ ἀν᾽ ἤγουν παρὰ πονηρῶν οὐδὲ χρηστὰ λαμβάνειν. — 

Οὐδὲ τὰ τρία Στησιχόρου γινώσκεις" ἐπὶ τῶν 
ἀπαιδεύτων". ὁμοία τῇ ἀμονσότερος fein 9oluv. 

Οὐδὲν * ἐγγὺς ἱππικοῦ δρόμου" ἐπὶ τῶν τρυ-- 
qq» βουλομένων. 

Οὐδὲ πυρφόρος "** 
τῶν πανωλεϑρίᾳ φϑαρέντων. ᾽ 

Οὐδὲν 13 λευκῶν ἀνδρῶν ὄφελος" 
? ? 
ἀπρακτων. 

11) Apost. 'Cent. XIV. 97. 
12) Apost. Gent. XIV. 98. 

Macar. οὐδὲ πυρφόρος ἐλείφϑη᾽ 
ἐπὶ τῶν πανωλεϑρία διαφϑειρο- 
μένων. "Apost. addit: πυρφόρσυς 

δὲ ἔλεγον τοὺς ἱερέας, τοὺς ἐπι-- 
βώμιον πῦρ ἀνάπτοντας᾽ ἐν τοῖς 

οὖν πολεμίοις εἰώϑασι τῶν ἑερέ-- 

ὧν οἱ νενιχηχότες φείδεσθαι" ἐπὶ 
d» τῶν παντελῶς ἠἡττηϑέντων καὶ 
συμπατηβθέντων ἐν τῷ πολέμῳ, 

εἰώϑασεν ὑπερβολῆ χρώμενοι οὔ-- 
τω λέγειν᾽ ὅτι οὕτως ἀπώλοντο, 
ὥστε οὐδὲ πυρφόρος᾽ ταὐτὸν δὲ 
εἰπεῖν οὐδὲ ἱερεὺς ἀπελείφϑη τῷ 
στρατῷ" οἷον, οὐδὲ τὸ τιῦρ oi- 
cov εἰς τὴν πόλιγ᾽ καϑαάπερ εἰ 

ἐλέγομεν, οὖδὲ σκηνοφύλαξ, ἢ τις 
τῶν παραπλησίων. ΔῈ Martis sa- 
cerdotes, ante tubas inventas 
facibus pugnae signum dantes 
refert Schol. ad Eurip. Phoen. 
1586. Aristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. 
P- 197. ἡ που τὸν πυρῷδρον οὐδ᾽ 

ἂν εἷς ἔγνω πρὸς . ἅπαντας μὲν 
ἀγωνιζόμενον, ubi Jebb. 

15) Apost. Cent. XV. 9. alie- 
»o loco addit: οὔτε γὰρ πι- 
στεύουσεν ἀπιστεῖν χρεὼν, οὔτ᾽ 
ἀπιστούντων ἔφη βασιλεύειν νό-- 
μος. ÁÀÁd rem cfr. Eustath. ad 
I. p. 346. Adludit ad prover- 

el 

λείπει τὸ ἀπελείφϑη᾽" 

$5 4 ἊΝ 
€ztL T(Jv 

bium nostrum Aristoph. Pac. 
1309. 

Οὐδὲ yap ὦ πονηροὺ 
“Μευκῶν ὀδόντων ἔ ἔργον ἐστὶν, 
"Hv μη τε καὶ μασῶνται, 

ad quem locum Cod. Venet. 
CCCCLXXIV. Scholion prae- 
bet, quod apud Kusterum non 
Invenio: ὅτι παροςφμέα ἐστὶν καὶ 

οὕτως, οὐδὲν ἔργον ἐστὶν ἀνδρῶν 
λευκῶν, μήτε καὶ μάχωνται ἔστι 
δὲ οὕτως οὐδὲν λευκῶν ἀνδρῶν 
ἔργον, εἶ μὴ σκυτοτομεῖν. Ἶ4ν- 
Opec λευκοὶ dicuntur homines 
molles et delicatuli. Aristoph. 
Ran. 1091. 
Bead Uc &y oun ds tic ἔϑει κύψας 
"evuzOg, πίων: ὑπολειπόμενος. 

Thesmoph. 191. 

Σὺ δ᾽ εὐπρόσωπος, λευκὸς, i£v- 
οημένος, 

Τυναιχόφωγος, ἁπαλὸς, εὐπρεπὴς 
ἰδεῖν. 

Epicrates apud Pollucem IX. 57. 
Ὅταν γὰρ οἴμοε AeUxog ἄγνϑρω- 

πος; . 
Moyóc λάβῃ δίχελλαν εἰωϑὼς τρυ-- 

φᾷν 
Πενταστάτηρον, γίγνεται τὸ πνεῦ εὖ 

ἄνω. 
Plut. de discern. adulat. p. 56. 
D. ὥς που καὶ Πλάτων (Polit. 



Οὐ ἀ᾿ ἑπτέτης M φράτορας ἔφυσας" ἐπὶ τῶν 
γοήτων ἢ ἀνάρϑρων. 

Οὐδὲν ἐξ "5 ἀγροῦ λέγεις" ἤγουν οὐδὲν ἀγροῖκον. 
Οὐδ᾽ ** ἀπομυξασϑαι σύνοεδεν" ἐπὶ τῶν ἐπι-- 

ειἰκῶς ἀνοήτων. 

Οὐδ᾽ ἐν" σελίνοις" ἐπὶ τῶν μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐφϑα-- 
χότων" ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς κώπους ἰόντων" ἐπὶ γὰρ τὰ 

&xQa τοὺς λεγομένους παρακήπους σέλινα καὶ πήγανα 
Ἀατεφυύτευον" βούλεται οὖν λέγειν ἡ παροιμία" οὔπω 
οὐδὲ ἀρχὴν ἔχεις τοῦ πράγματος καϑάπερ οὐδὲ οἱ ἐν 

« , 5 ’ .»] “Ὁ 39 

τοῖς κηποις εἰσιοντὲες ἕν void σελίνοις εἰσίν. 

"4AÀ οὐδ᾽ 
ἔνεστιν" 

πολέμοις. 

"5 αἰδώς σοι πέρδικος" δηλονότι 

ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν μὴ αἰδουμένων ἐν τοῖς 

Οὐδὲ ? κύων παύσαιτ᾽ ἂν ἅπαξ σκυτοτρα- 
e , e e (A “) * 4 , 

γεῖν μαϑων" ὅτι τὸ ἔϑος σχεδὸν ἀμεταβλητον. 

Οὐδὲν 9 φρονεῖ δίκαιον ἀστυχὸς ἀνήρ᾽ ἐπὶ 
τῶν ἀδίκων, 

H 

V. p. 475. D.) φησὶ, τὸν ἐρα- 
οτὴν κόλακα τῶν ἐρωμένων ὄντα 
τὸν μὲν σιμὸν καλεῖν ἐπέχαριν, 
vóy δὲ γριπὸν βασιλικὸν, μέλα-- 
νας δὲ ἀνδριχοὺς, λευκοὺς δὲ ϑεῶν 
παῖδας. Lucian. de gymnas. c. 
25. ivvosig γὰρ .— οἵους εἰχὸς 
σὺν ὅπλοις ἔσεσθαι τοὺς καὶ γυ-- 
μνοὺς ἄν φόβον τοῖς δυσμενέσιν 
ἐμποιήοαντας, οὐ πολυσαρκίαν ἀφ- 
γὸν καὶ λευκὴν. ἢ ἀσαρκίαν μετὰ 
εὐ χρύότητος ἐπιδειχνυμένους, οἷα 
γυναικῶν σώματα ὑπὸ σκιᾷ με-- 
μαρασμιένα etc. Ib. c. 99. τῶν 
Té λευκῶν Tiva ἐκείνων καὶ ὑπὸ 
σκιᾷ δεδιητη μένων, et paullo in- 
ferius: ϑρύπτεσϑαι καὶ διαῤῥεὶν 
καὶ λευκὸν εἶναι ἀπορίᾳ καὶ φυ-- 
yi εἰς τὰ εἴσω τοῦ αἵματος. 

κῶν xoà ἁπαλῶν παντάπασι, διὰ 

. φραστῆρας; 

Plut. ' 
Ages. c. 9. τῶν δὲ σωμάτων Aev- - 

τὰς σκιατροφίας οὗ γυβνουμιένων, 
κατεγέλων ὧς ἀχρήστων καὶ μη- 
δενὸς ἀξ vtov. Caes. €. 17. τὴν 

ἕξιν ὧν ἰσχνὸς, καὶ τὴν σάρκα 
λευκὸς καὶ ἁπαλὸς, καὶ περὶ τὴν 
κεφαλὴν νοσώδης, καὶ toig ἐπι-- 
ληπτικοῖς ἔνοχος. Eodem modo 
utuntur Latini albus: Horat. 
Serm. II. 2, 21. pinguis vitiis 
albusque, ubi Heind. 

44) Ex Aristoph. Ran. A418. 
| φράτορας comice dictunt. pro 

dentes anteriores. 
Vide Interpr. 

45) Apost. Cent. 
16) Apost. Cent. 
17) Apost. Cent. XV. 48. 

.48) Apost. Cent. XV. 49. 
49) Ápost. Cent. XV. 20. 
20) Apost. Cent. XV. 24. 

XV. 14^. 

XV. 47. 



— 894 — 

Οὐδ᾽ ὅσον * ἀηδόνες ὑπνωσσουσιν" ἐπὶ τῶν» 
ἀγρυπνούντων, παρόσον ἡ ἀηδὼν ἀγρυπνεῖ διὰ τὸν ἴτυν" 
μᾶλλον δὲ διὰ δειλίαν. 

Οὐκ ἀσφαλὲς σπουδαῖον χρονίζειν ; ἔνϑα μή elow 
διοιοι.. 

Οὐκ ἐμὸν 22 χὸ φύτευμα. “καινα τὸν υἱὸν λει-- 
ποτατήσαντα ὡς ἀνάξιον τῆς πατρίδος ἀνεῖλεν εἰκζοῦσα 
τοῦτο, ἐφ᾽ ἧς τὸ ἐπίγραμμα τόδε. 

᾿Ἔῤῥε κακὸν φίτυμα "3 διὰ σχότος οὐ διὰ μῖσος, 

Evowrag δειλαῖς μηδ᾽ ἐλάφροισι ῥέοι. . 
"Myottor-oxviaxevuue κακὰ μερὶς ἔῤῥε ποτ᾽ “Αιδαν, 

Ἔῤῥε" τὸ μὴ Σπάρτας ἄξιον οὐδ᾽ ἔτεκον. 
“Ὅμοιον ?* τῷ τῆς Δαματρίας ἐπιγράμματι, 
Tóv παραβάντα νόμους Δαμάτριον ἔκτανε μάτηρ 

/ 

74 χἹακεδαιμονία τὸν "daxedatuovtov. 
O)x là ?5 ue καϑεύδειν οὐδὲ ῥᾳϑυμεῖν τὸ 

τοῦ Μιλτιάδου τρόπαεον᾽ ἐπὶ τῶν διὰ μίμησιν τῶν 
χαλῶν ἀποβαλλομένων τὴν ἑαυτῶν κακίαν. | 

Οὐ. δύνῃ “5 Φωκίωνι φίλῳ χρῆσϑαι xal κό-- 
λακε" ἐπὶ τῶν ἀκριβῶς καὶ ἀδόλως φιλούντων. 

Οὐδᾶθε "Ἡρακλῆς πρὸς δύο" τοὺς γὰρ MoAto— 
»ldag ἔφυγε “Δίων δὲ ἐν δευτέρᾳ. τῆς δευτέρας συνξά-- 

41) Apost. 
Laur. plura add. 

: $2) Plut. Apophth. Lacden. 
p. 251. Ἀ. 

25) Apogr. Dresd. φύτημα et 

v. 56. ἐλάφροισι. 
41) Plut. Ápóphth. Lacaen. 

p. 239. F. 
45) Apost. Cent. XV. 1. 

et Laur. addunt: Θεμιστοκλῆς 
γὰρ ἔτι μειράκεον ὦν, ἐν πότοις 

δχυλινδεῖτο καὶ γυναιξίν" ἐπεὶ 
δὲ ιλτιάδης | στρατηγῶν ξνίκη- 
σεν ἐν Maga3ovi τοὺς βαρβά- 
eove, οὐκ ἣν ἔτι ἐντυχεῖν ἄτα-- 
κτοῦντε Θεμιστοκλεῖ πρὸς δὲ 

Cent. XV. 55.} τοὺς ϑαυμάζοντας τὴν μεταβο-- 
λὴν, ἔλεγε τοῦτο. Cfr. Plut. 
Them. c. 3. 

26) Apost. Cent. XV. 5. 
Plut. de discern. adul. p. 64. 
C. et saepius: vide Wyttenb. 

47) Apost. Cent XV. 5. plu- 
ra aífert. Notandum nomen 
metronymicum Mo4:or(da:, i. €. 
Cteatus et Eurytus Moliones 
ex Neptuno filii, cfr. Pind. 
Olymp. XI. 55. ubi Bókh. coll. 
Schaef. Meletem crit. p. 127. 
Subjungimus Schol. Codicis Vat. 
DCCXI. qui Fol. 219. À. dicta 
Gregorii Nazianzeni: ad mytho- 

50 
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ξξως Ἡρακλέα τὸν Ἰδαῖον δάκτυλον καταδείξαντα Ὁλυ ε-- 
πιὰ πρὸς δύο διαπυκίευσαντα ἡττηθῆναι. 

Οὐὰδὲν ἱερὸν ?** Ἡρακλῆς εἶπεν “Αδώνεδος ἰδὼν 
Egavov' ὡς. τῶν εὐεργετησάντων τοὺς ἀνδρώπους μόνων 
ὀφειλόντων τιμᾶσϑαι" ἢ ὅτε oi καταφυγόντες εἰς αὐτὸ 

δοῦλοι ἀδειαν οὐκ εἶχον λέγεται δὲ ἐπὶ τῶν μηδενὸς 

ἀξίων, ὡς φησι Κλέαρχος ἐν δευτέρῳ παροιμιῶν. 
Οὐδ᾽ ἔκταρ ? βαλεῖν ἔχεις" ἐπὶ τῶν nagaffaA— 

λομένων τισὶ, καὶ ur ἐξομοιουμένων μηδὲ βραχύ" ἵκταρ 
yaQ ἐστι τὸ ἐγγύς" ἄλλοι δέ φασιν αὐτὴν λέγεσθαι enl 
«ῶν ἀποτυγχανόντων᾽ ἐκ μεταφορᾶς τῶν τοξοτῶν τῶν 

4 . 

logiam spectantia cum scholiis 
(quae inter scholia S. Maximi 
&d Gregorii orationes non in- 
venio) continet, Οὐδὲν τοιοῦ- 
τὸν αὐτοῖς οἱ "Ogécras καὶ οἱ 
Ἰπυλάδαι, οὖδὲν οἵ ολιονίδαι 
τῆς ᾿Ομηρικῆς δέλτον τὸ ϑαῦμα, 
οὖς κοινωνία συμφορῶν ἐγνώρισε, 
καἱ τὸ καλῶς ἅρμα ἐλαύνειν, με - 
φιζαμιένους ὃν ταὐτῷ ἡνίας καὶ 
μέστιγας ubi Scbol. Qi δὲ Mo- 
λιονέδαι ἀδελφοὶ ἤσαν᾽ περιβοή- 
vov; δὲ αὐτοὺς ἐποίησε τὸ κα- 
λῶς .douatpdartiv καὶ ἱππαϊε- 
σϑαι ἄριστα" καὶ τὸν μὲν ἥνιο- 
χεῖν, τὸν δὲ μαστίζξειν τοὺς 
ἵππους οὕτως ἀσφαλῶς, ὡς ἕνα 
δοκεὶν τοὺς δύο καὶ. συμφυεῖς. 
Πλὴν “Ὅμηρος μὲν "Ακτορίωγας 
τούτους ἐχαλεσεν ἀπὸ τοῦ πα- 
vede" Ó δὲ Θεολόγος Μολιονίδας 
ἀπὸ τῆς μητρός" παῖδες γὰρ 
ἦσαν τοῦ "Mxrogog καὶ τῆς Mo- 
λιόνης᾽ λέγει γὰρ παρ᾽ 'Ouyow 

ὅ Πύλιος Νέστωρ ὃ γέρων καυ- 

χώμενος ταῦτα, ὅτι ἐν μόνοις 
τοῖς ἵπποῖις ἐμὲ πορήλασαγ οἱ 

Mixrooíeves. Τούτων τῶν Θρα- 
xd» ó μὲν εἷς τος ἐκαλεῖτο, ὃ 

δὲ δεύτερος ᾿Εφιάλτης᾽ οὗτοι xar 
δνιωντὸν ηὐξάνοντο κατὰ μὲν τὸ 

- 

pjxo; πῆχυν ἕνα, κατὰ δὲ τὸ 
πλάτος σπιϑάμην uíav' καὶ το- 
σοῦτον γεγόγασιν ὕβρισται χαὲ 
ὑπερήφανοι, core βουλεύεσϑαε 
ἀντᾶραι τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς. 
Τὴν οὖν "Oacov τῷ "“49.» ifov- 
λεύσαντο ἐπιϑεῖναι, καὶ δι᾽ αὐ- 

. - “4 - * 1 ? , ΓῚ 

τῶν ἀνελθεῖν εἰς TOY OUpavO» 

ἡ δὲ "Ouca καὶ ὃ ᾿άϑως δύο ὄρη 
περὶ τὴν Θρᾷάκην᾽ ὅ οὖν Ζεὺς 
ὀργισϑεὶς ἐκεραύνωσιν αὐτοὺ; καὶ 
ἀπώλοντο" ἣν δὲ mareoov, ὅτε 
διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν κες 
ραυνωϑῆναι. — Plat. Phaed. p. 
89. t. αλλ᾽, rv δ᾽ ἐγὼ, πρὸς 
δύο οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς λέγεται ot- 
o; τε εἶναι. Legg. Xl. p. 516. 
Ást. ὀρϑὺὸν μὲν δὴ mola: τε ti— 
υημένον, d; πρὸς δύο μαχε- 
σϑαε καὶ ἐναντία χαλεπὸν. Ad 
proverb. alludit Aristid. de 
rhetor. p. 102. xoi ó μὲν xar 

ἰσχὺν προφέρων, ómTO δυοὶν y 
ἄν αὐτὸν κατείργεαϑαί φησι καὶ 
Vozíloyog καὶ ἡ παροιμία. 

28) Apost. Cent. XV. 8. 
29) Apost. Cent. XV. 6. Laur. 

οὐδ᾽ ixrap βάλλε. Ultima ἀλ- 
λοι δὲ φασιν etc. om. Plat. Pol. 
IX. p. 575. C. τὸ λεγόμενον 
οὐδ᾽ ἵκταρ βόλλει. 
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οὐχ ὅπως τοῦ σκοποῦ τυγχανόγεων; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ms 
βαλλόντων. , 

Οὐ μάλα ?? κυκᾷς" ἐπὶ τῶν. μηδὲν ὅ Ovr(O». 

Ov νυκτὶ 3" πλοεῖς" ἐπὶ τῶν μὴ ἀκριβῶς᾽ τι ποι-- 

οὐύντων, ὡς πελαγοδφομούντων διὰ τὰς τῶν ἀστέρων dn- 
μειώσεις. , ι 

Οὐκ ἔστιν 3: ἐν πολέμῳ δὶς ἁμαρτάνειν" 

“ἄμαχος ἐπετίμα τινὶ τῶν λοχαγῶν ἁμαρτάνοντι" τοῦ δὲ 
φέσαντος' μηκέτι τηῦτο ποιήσειν, εἶπε ταύτην τὴν γγώμην. 

Οὐ δ᾽ Aigono» 33 πεπαάτηκας" ἐπὶ τῶν μὴ πο--. 

λυπραγμονούντων χρὶ ἀμαϑῶν. ' 

Οὐ δύναμαι τὴν αἶγα φέρειν κἀπιτίϑετέ μοι βοῦν. 

Οὐ μέλει τῇ χελώνῃ μυῶν" ὁμοία "ur ἐλέφας 
μῦν οὐ δάκνει." ᾿ ᾿ 

Οὐκ ἔστ᾽ ἐμὸψ τὸ πρᾶγμα, πολλὰ. χἀιρέτων 
“παρόσον τῶν ξένων οὐδεὶς φροντίζει. ZEN 

Οὐδ᾽ ἔσασιν ?* ὅσῳ πλέον ἥμεσυ πωντός" ὅπ 

οὗ τῶν πλειόνων ἐτιϑυμοῦνεες xol ὦ ἔχουσιν üntofak- 

Àovot». 

Οὐκ ἔστι 95 ϑιϑύφαμβος, ἂν ῷδωρ, nion ὃ 

γὰρ ϑεὸς εὑρετὴς οἴνου, ᾧ τινε ἑορτάζουσιν. 
Οὐκ ἂν αὖϑις ἀλώπηξ' λείπει τὸ a Acer" cvty 

γὰρ ἅπαξ διαφυγοῦσα τὰς παγὰς οϑ δεύτερον ἁλίσκεται. 
Οὐϑ' ὕεται ?5, οὐϑ᾽ ἡλιοῦται" ἐπὶ τῶν. ἀγαι-- 

σϑήτων ἢ ἐπὶ τῶν ἐξω πάσης φροντίδος ἑσεώτων. -- “᾿" 
Οὐ πόλεμον aT ἀγγέλλείς" ἐπὶ τῶγ τὰ ἀγαϑὰ 

ἀγγελλόντων. οι Com T ats 
t1 

50) Apost. Cent. IV. 10. 85) A post. Cent; XV. 40. Gi. 
Codd. xu ρᾷς, x infr. ὕδωρ γὰρ Xiytoy CeÀC- 

31) Apost. Cent. XV. 141. . 56) Apost. Cent. XV..A8. 
$2) Apost. Cent. XV. 14. 57) Apost.. Cent. - XM. «9. 
55) Aristoph. Áv. 471. βμα- | Eodem - modo — interpretatür 

ϑὴς γὰρ ἔφυς xov πολυπράγμων, Schol. ad Plat. Phaedr. p; 243. 
οὐδ᾽ Αἴσωπον πετιάτηκας. - B.. Julian. Ep. 43. ἡ μὲν παρ-- 

34) Apost. Cent. XV. » osuta φησὶν, eU πόλεμον 'ἀγγέλ-: 

t go * 
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Ob ové ἐκ σκίλλης ?* ῥόδα φύεται, oU9- Jeu jos. 
Ov παρὰ 39 βωμὰν δεῖ τὰς ἐπενοΐαρ᾽ ὅτι πρὸ 

τῶν πραγμάτων δεῖ. βουλεύεσθαι καὶ μὴ ἐν αὐτοῖς τοῖς 

πρᾶγμασιν᾽ ὥσπερ καὶ τὰ ἱερὰ προσάγοντες οὐ μετὰ τὸ 
. ϑύσαι βουλεύονται. - 

| Ti ov “Ὁ γενήσῃ ἐὼν ἐς “Αρβέλας" ἐπὶ τῶν εὑεξ--- 

ἀπατήτων. 

ει, Οὐδὲν Ὀρέστης ^' πρὸς ἡμᾶς καὶ Πυλαδης" 

ἐφ᾽ ἑταίροιν ἄγαν ἀλλήλω φιλούγτοιν * φούτω yag ἐπεὶ 
«φιλίᾳ διαβεβαηστον᾽ ὁμοίᾳ τῇ" οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς οὗ; IMo— 
λιονέδαι.- 

. Οὐκ ἂν ἢ κινήσῃς οὐδὲ μέαν ἀσπίδα, ἀλλ᾽ 

ο, απὸ σκυτάλης μόνον καὶ τρίβωνος" énl τῶν πειϑηνίων. 
Οὐ παντὸς 43 ἀνδρὸς΄ ἐς Κόρινϑὸν ἐσϑ᾽ ὃ 

πλοῦς" διὰ τὸ τὰς ἑταίρας ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων εὐξασϑαί 

φασιν ἐν τῷ μεγάλῳ πολέμῳ τῇ “ἀφροδίτῃ, 1 7 9i «0 δυς.- 

welofoXo» εἶναι vov πλοῦν" ἢ ἐπεὶ. πολλαὶ ἤσαν ἑταῖραι 
᾿ καὶ τῶν, πλουσίων. ** μόνην à πλοῦς. 

Οὐ δύνασαι ^ Θέτιδος καὶ Γαλατείας € ἐρᾷν" 

ἐπὶ τῶγ ἀνόμρια ζητουντων.. : n 

Οὔτε “5 Pop πεσεῖται Σκήπίωνος ἐστῷτος, 
οὔτε Σκηπίων ζήσει τῆς πόλεως πεσούσης" ἐπὶ τῶν y ὑπὲρ 
“πατρίδος ἠρημένων ἀποϑανεῖνι, 

τοῖς πατράσι βιούντων. 

λεις, ἐγὼ δὲ προσϑείην ἐκ τῆς 
κωμῳδίας ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν. 

58) Apost. Cent. XV. 50. 
. Codd. od ποτ᾽ ix δκέλλης. 

39): Àpost. Cent, XV. 45. 
40) Apost. Gent. .XV.-26. 

-Arsen. τί. om. unde..in lunc 
loeum delatum est prov. 
.£* 41) Apost. Cent. XV..97. . 

- 82) Apost. Cent. XV. 42.- 
.45) Apost. Cent, XV, 55.’ 

' 5 

. Qv" πανρεκὰ αὐλεῖ μέλη" ἐπὶ τῶν οὐχ ὁμοίως 

hA) Cfr. Aristoph. Plut. 149. 
xat τάς Y ἑταίρας φασὶ τὰς Ko- 

ρινϑίας ὅταν μὲν αὐτάς Tig πέ--: 

γῆς πειρῶν τύχῃ," οὐδὲ προσέχειν 
τὸν γοῦν᾽ ἐὰν. δὲ πλούσιος, τὸν 
πρωκτὸν αὐτάς εὐθὺς ὡς τοῦτον 
τρέπειν, ubi Schol. Vide O. 
Mueller. Dor. 11. p. 289. 
(45) Apost. Cen& XV. 37. 
160) Apest, Cent. XV. 58. 
47). post. Cent, XV, 4t. 
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Οὐδ᾽ ὅσον ** χγήσασϑαι τὸ οὖς σχολὴν ἔχετ᾽ 
ἐπὶ τῶν πράγμασε πολλοῖς συμστετελεγμένων. 

7 ' [4 

Οὗτος ὁ 4 χαϑήμενος ἱσταμένῳ ἔοικεν" ἐπὶ 
a . , ] 4 hj 4 / hj , 

τῶν σπουδαίων xal δια τὸ σπευδεὶν μῇ βουλομένων 
ἀμερίμνως. καϑήσϑᾷι. - 

Οὐκ guav.5 τὰν εὐχὰν ἄλλας μείζονος εὺ-- 
χᾶς δεϊσϑαὶϊ" Σακεδαιμόνιος εὐξάμενος ἀπὸ τοῦ “{ευ-- 

! c! c Nn ud € | 29^ ct . 
xeva ῥίπτειν ἑαυτοῦ ἀνέβη xol ὑπέστρεψεν ἰδὼν vo vwos 

Li ^ 

ὀνειδιζόμενος «δὲ τοῦτ᾽ εἶπεν. 
23 ἮΝ Ν 5 * M f 

Ov τὸν στρατηγον, ἀλλα τὸν τρωσαντα. 71:-- 
’ Y " P € [4 / A Pc “ἢ 

μοϑεος δίπε᾽ τῶν (rvOQUY προαγόντων τὸν Χαρητὰ καὶ 

ἀξιούντων τοιοῦτον εἶναι τὸν “᾿ϑηναίων στρατηγόν. 
Οὐχὶ καὶ αἱ χελ ὥναι διὰ μιᾶς πᾶσαι πλέαι; 

ἐπὶ τῶν διὰ τινος εὐεργετουμένων᾽" φασὶ γάρ, ὁπόταν 
μία χελώνη πίῃ, αἵ λοιπαὶ ἀπὸ τοῦ οὔρου αὐτῆς πο-- 

είξονται. 

Οὐ φέελλίας ó ἀγὼν, οἷον οὐ στεφανίτης, ἀλλὰ 
χρηματίτης" ἔλεγον δὲ ἐπὶ τῶν ἀργύριον τελούντων. 

Οὐ φρονεὶς 5 Ἱπποκλείδῃ" ὃ Τισάνδρου ἵππο-- 
χλεέδης μέλλων γαμεῖν ᾿Αγαρίστην τὴν Κλεισϑένους τοῦ 

Macar. oU x. μέλη αὔλεῖ᾽ ὃ. τ. 
ὁ. ὅκ. τοῖς γονεῦσιν, ἀλλὰ χεῖ- 
qov βιούντω». 

48) Apost Cent. XV. 45. 
Macar. σχολὴν ἄγει. In reliquis 
consentit. 

49) Apost. Cent. XV. 7. 
50) Plut. Apophth. Lacon. 

(ἢ. 256. D. 
51) Apost. Cent. XV. 44. ex 

Herod. VI. 129. Lucian. Herc. 
«ὥστε jag vs. μὲν xai τάχος καὶ 
καὶ. 0: καὶ ὅσα σώματος ἀγαϑα, 
χαιρέτω — --- καὶ ὃ Ἱπποκλείδης 

οὐ φροντιεῖ. Philopatr. (si qui- 
dem. Lucianus dialogi auctor) 
οὐ φροντὶς "Inroxie(dy, κατὰ τὴν 
παροιμίαν. Macar. babet: οὐ- 

πογϑας' 

ϑαρ ἀρούρης. — — οὐχ εὗ- 
δεξι ποιμήν. — Οὐκ àv γένοι- 
το χωλὸς εὐσχήμων ἀνήρ 
ἐπὶ τῶν ἀπρεπῶς τι ποιούντων. 

— Οὐδὲν ὄφελος ἀποῤἧήτον «καὶ 
ἀφανοῦς ουύσης. — Οὐδὲν πέ- 

δεινὸν. ἄν μὴ 
προςποιῇ᾽ ἐπὶ τῶν ὕποκχρινο-- 
py δεινὰ πεπονϑέγαι. --- Οὐ- 
δὲ κύαϑον τόλμης ἔχεις, 
ἐπὶ τῶν ἀνάνδρων. Οὔτε 
ψύχεται, οὔτε ϑερμαίνει, 
ἐπὶ τῶν μηδὲν λυσιτελρούντων. — 
Οὐ πρέπεε: γαλῆ κροκωτὸς 
οὐδὲ πορφύρα" πρὸς τοὺς ὑπὲρ 
τὴν παάλαε τύχην χκοσμεῖσϑαι ϑέ- 
λοντας. Οὐδ᾽ οὗτος Ἔρ- 
μῆς, οὐδ᾽ ἐκεῖνος Ἡρακλῆς" 

N 
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'Σικνωνίου ϑυγατέρα, τοῦ τυράννου ἐν αὐτῇ τῇ τῶν ya— 
μων ἡμέρᾳ ἀπωρχήσατο περιττῶς" μεταβουλευδαμένου δὲ 
«τοῦ Κλεισθένους καὶ ΠΠ]εγακλεῖ τῷ ᾿Δλκμαίωνος τὴν 9υ-- 
γατέρα δόντος, πρὸς δὲ τὸν Ἱπετοκλείδην φανερῶς εἰχστῦν»-- 

et * / ^ , E € 

τος, τι ἀπωρχήται τὸν γάμον τῆς JjaQlotrg, ὑποτυ-- 
χῶν ἔφη, οὐ φρυντὶς Ἱπηθκλείϑῃ. 

͵ ͵ 

Τὸ o μετὰ τοῦ φ. 

Ὃ φεύγων " μύλον ἄλφιτα φεύγει" 
ν ^p 

&nl τῶν 
mu , 

ἑκουσίως ἀποβαλλομένων. τὰ σφίσι πρύσφορα. 
t hj 

Ὄφεως ὄμμα ?* ἐπὶ τῶν ὀξὺ καὶ χκατατιληχτικὸν 

“ὁρώντων. 

ed ̓εἰκότα xai πρόσφορα. 

Ὃ φαλλὸ c τῷ ϑεῷ 3" ἐπὶ τῶν ἀπονεμόντων ἐνίοις 

Ὀχλεῖς μάτην ^ 8 κῦμ' ὕσεως" ἐπὶ τῶν ἄναι-- 

LOU. ἐχόντων. D παροιμία" ὡς γὰρ κῦμα προσχροῦον 

ἀεὶ παραλίαις. πέτραις οὐδὲν ἀνύει, εἰ μὴ μάτην ποιεῖ, 

οὕτως οὐδ᾽ αὐκὸς ὀχλῶν μοι ἀνύσεις τι; ὥστε € χρήξεις 

ἀκοῦσαι. 

πρὸς τούς διαμαρτάνοντας, ν 
᾿οἷς οἵονται κατορϑοῦν. — Οὐκ 
ἀεὶ ποταμὸς ἀξίνας φέρει" 
ἐπὶ τῶν οὐκ ἀεὶ τὰ αὐτὰ δωρου- 
μένων. — Οὐ δ᾽" ἀηδόνεον κα- 
τέδαρϑον᾽ "pos τοὺς φιλαγρύ- 
πνους.---Οὐ ταὐτὰ κώπης ἔρ- 
y4 καὶ ἀναξυρίδος" ἀπὸ no- 
γοῦντος πρὸς τρυφῶντα. -— Οὐ 

xe) λέοντος σκύμνον ἂν πόλει 
τρέφειν. (Aristoph. Ran. 1551.) 

— Οὐδεὶς ἑχὼν πονηρὸς, 

οὐδ᾽ ἄχων pdxapg' ἐπὶ τῶν 
κατὰ προαίρεσιν αὶ ζωγτων. — Οὐδεὶς 

“πεινῶν καλὰ ἄδει. — Οὐδεὶς 

πομήτης; ὅστις οὐ βινης- 

vid' de ἐν διαβολῆ. — Οὗτος 
τοῦ σελήνου δεῖται" ἐπὶ τῶν 
"dpy γερόντων καὶ ἐξησϑενῆκο.- 

L4 

ro»' ἐν γὰρ τοῖς πένϑεσε σελή- 
' YOU στεφάνους ἐφόρουν. — Ov- 

δὲν kaxov ῥᾳδίως ἀπόλλυ- 
ται. - Οὐδ᾽ ὅσον ἐν μα λὰ- 
Zn τε καὶ ἀσφοδέλεην ty 
Üveiap ̂  ἐπὶ τῶν οὐδὲν dxapij 
χρησίμων γενομένων." Ov 
ποιήσεις λεῖον τὸν τραχὺν 
ἐ χίνουν᾽ ini τοῦ ἀδυνάτον. — 
Οὔτει.τὸν καρκῖνον ὄρϑά 
βαδίζειν, διδώξεις. — Οὐκ 
ἔστιν ὲν νηὶ πεσόντα ξυ- 
'Aov ἁμαρτεῖν" πρὸς τὸν £u 

παντὸς τρόπου τυγχάνειν βου- 
λόμενον, 

1) Apost. 
2) Apost. 
5) Apost. 
ἃ) Apost. 

—— 

Cent. XV. 
Cent. XV. 
Cent. XV. 
Cent. XV. 

52. 

Ν 



— 400 

."O χρήσιμ᾽ εἰδὼς οὐχ ὁ πολλ᾽ εἰδὼς σοφὸς. 

᾿Οχληρὸν 5 ὁ yoorog ὁ πολὺς, ὦ γῆρας βαρὺ, 
Ὡς οὐδὲν ἀγαϑὺν, δυαχερῇ δὲ πολλ᾽ ἔχεις 
Τοῖς ζῶσι xal λυπηρὰ" πάντες εἰς σε δὲ 
᾿Ελϑεῖν ὅμως εὐχόμεϑα, καὶ σπουδάξομεν. 

Oy ἦλϑες 6; ἀλλ᾽ ἐς κολωνὸν ἵεσο" 

εἷς τοὺς καιροὺς ὑβριξ ὄντων. 

χ - we 
ΤῸ o μετὰ τοῦ v. 

HA Lx 

€7ttL tty 

^» Li e ew es 

Owo» ἄριστον πόνος τῷ γήρᾳ" ὕτι δεῖ πονεῖν 
ἐν νεότητι, ἵνα πρὺς γῇρας ἔχη. 

"Owa τε οἷα ἐδουσι διοτρεφέες βασιλῆες 7 

ἩΠΟΦΘΕΓΙΑ͂Τ A. 

"Our 006 Ἡσιόδῳ ἐρωτήσαντι, πόσον τὸ τῶν Ἑλλήνων 
σλῆϑος 0 κατὰ τὴν Τροίαν ἐστράτευσεν, &ztey* 

, 

"Env ἔσσαν μαλεροῦ πυρὸς ἐσχάραι, ἐν δὲ ἑἕκαστῃ 
, » 95 n 4 1 ! ! Ilevirxovv οβελοὶ, περὶ δὲ χρέα πεντηκοῦτα, 

, τ uU 7 Τρὶς δὲ τριηκόσιοι περὶ ἕν κρέας ἦσαν dyoiol. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν 

ἐν ἱμάντι κατεστί) χεϑαι τὰ ἐρωτικά. Ἰλιάδος ξ΄ 
"Ev9^ ἔνε μὲν φιλότης, ἔν δ᾽ ἵμερος; ἐν δ᾽ ὑαριστοὺς, 

ἐπειδὴ πλγγῶν Gt δρῶσιν οἱ ἐρῶντες, ἢ ὅτι δε.- 
- , ey 4 - ἢ 

σμοῖς ἐοίκασι xci Boozntg οἱ ἔρωτες καὶ τὰ τῶν ἐρώντων 
ὃ e? ML E “9 “ 4 πάϑη, ἢ ὕτι ἄχρι. τοῦ δέρματος διϊκνεῖται τὰ ἐρωτικὰ 

5) Stob. T. 116. 8. ἥϊενάν- 
ὅρου. Apogr. Dresd. τὸ γῆρας. 

6) Ap. Cent. XV. 55. Macar. 
habet: Ὃ φαλακρὸς τὸν κεέγα εὑ- 
eur, οὐκ ἐμὸν τὸ χρῆωα ἔφη ἐπὶ 
τοῦ ἀχῳυήττου. Cfr. Phaedr. Fab. 

IV. 55. ed. Berger. — 'O χρυσὸς 
e) usiaíveras ἐπὶ τῶν μὴ xa- 

κυυμένων. — Ὃ χληρὸς δὲ ξέ- 
voc ὄψιος μολων᾽ avtg Εὺὐρι- 
πίδου ἐστίν. — Ὄψνψις ἀδήλων᾽ 

τὰ φαινόμδνα᾽ ἐπὶ τῶν τὰ μέλ- 
λοντα ἐπὶ τῶν παρεληλυϑότων στο- 
χαζομένων. — Ὄψε ϑεῶν ἀλέουσι 
Αὐλοε, ἀλέουσε δὲ Aena. 

7) Od. r. 480. 
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πάϑη, τήκοντα τοὺς ἐρῶντας καὶ ἀποξύοντα διὰ τῆς σεύ-- 
ψεως τὰ μέλη. 

* Ὁ αὐτὸς Ἰλιάδος m. 

Κεῖται Σαρπηδὼν "Tuxitoy yàg à ἀσπιστάων, 

Ὃς “υκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σϑένεϊ ᾧ. 
Ταῦτα γὰρ σώζει τὸ μὲν πόλιν καὶ οἰκήτορας; τὸ δὲ 

ἀπεῖργον τοὺς πολεμίους" καὶ Αἰσχύλος" 2. 
Ὅπου γὰρ ἰσχὺς συζυγοῦσι xol δίκη, ᾿ 

Ποία ξυνωρὶς τῶνδε καρτερωτέρα. 
τὴν δίκην δὲ προτάσσὲι, ὡς μᾶλλον τῶν ἄλλων ἁρμόζου-- 
σαν βασιλεῖ. 

* Αὐτοῦ γεκύων κατατεϑνειώτων εἰπόντος, 0 παλαι.- 

ὃς ἐχεῖνος ἀστεῖος, ὁ τοὺς χλωροὺς ἀνθρώπους νεκροὺς 

ὀνομάσας, εἴποι ἂν ἐντεῦϑεν λαβεῖν τὴν ἀρχὴν, ὡς τῶν 
τοιούτων ταρ᾽ αὐτῷ νεκρῶν οὐ τεϑνεωτων᾽ ἱστορεῖ γάρ 
τινά ᾿ϑήναιος βαρὺν δοκοῦντα, ὅτι ἔσκωπτε τύπον τινὰ 
cg νοσερὸν, φάναι πρὸς τοὺς αἰτιωμένους ἐποίκους, ὡς 
καὶ πῶς ἂν πόλιν ἐρεῖ νοσώδη, ἔνϑα καὶ οἵ vexgol πε-- 
ριπατοῦσιν. 

*"Or, ἡ ἀλήϑεια κάλλιστον καὶ ἐν ϑεοῖς ὑπάρχει 
. μέγιστον, δηλοῖ διὰ τὼν ἐπῶν τούτων “Ὅμηρος. 

Τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέϑεν ye us9" ἀϑανάτοισι μέγιστον 
Τέχμωρ, ov γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν, 
Οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὃ τι χερ κεφαλῇ κατανεύσω. 
Τριῶν γὰρ αἰτιῶν οὐσῶν, δι᾽ ἃς ἄνϑρωποι παρα-- 

Balvovow ὑποσχέσεις καὶ ψεύδονται, ἢ γάρ ἐξαπατῶν τις 
ἔφησεν, ἢ φήσας ὕστερον μετενόησεν, ἢ βουλόμενος ἐξῃ.--: 
σϑένησεν, τούτων δὲ τὸ μέν ἐστι φαύλης: προαιρέσεως, 

τὸ δὲ ἀσϑενοῦς κρίσεως, τὸ δὲ ἐνδεοῦς δυνάμεως, πάντα 
δὲ ὁ ϑεὺς ἐκπέφευγε, τῷ φιλαγάϑῳ τὸ ἀπατηλὸν, καὶ 

iQ βεβαίῳ τὸ παλινάγρξτον, xal τῷ τελεσιουργῷ TO ἀτε-- 

λεύτητον. 



Οἰνοπέδου. 

Οἰνοπίδης εἶπε τὸν νοῦν παραίτεον δαίμονα" τοῖς 
μὲν σεεπαιδευμένοις ἀγαϑὸν, «τοῖς δὲ ἀπαιδεύτοις κακὸν. 
εἶναι. : 

. Ὃ αὐτὸς ὁρῶν μειράκιον πολλὰ βιβλία χεώμενον 
ἔφη, μὴ τῇ κιβωτῷ ἀλλὰ τῷ στήϑει. 

Ὁ αὐτὸς ἔλεγε τὰ βιβλία τῶν μὲν μεμαϑηκόσωμ 
ὑπομνήματα, τῶν δὲ ἀμαϑῶν μνήματα. 

Ὃ αὐτὸς " ἔλεγεν οποῖα ? φύσις τοῦ ἀνϑρώπου ἐστὶ, 
τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸν λόγον ἀνάγκῃ. 

᾿Οἰνοπίων". 

Οἰνοπίων ἣν παῖς τῆς “Τριάδνης. τῆς ίνωνος, 9 
Χῖον ἐγχειρίσαι «φασὶ vo» Ῥαδαάμανϑυν. Τοῦτον δὲ uv— 
ϑολογοῦσι υἱὸν Διονύσου γενόμενον μαϑεῖν παρᾷ τοῦ 
πατρὸς τὴν οἰνοποιΐαν. 

|. ITOPIAL. 

 δερὶ Οἰνέως 

Οἰνεὺς «Αἰτωλίας δυνάστης, τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἐτη-- 
σίων καρπῶν τοῖς ϑεοῖς ϑύων "Joreut» μόνην παρέλεπεν" 
d δὲ ϑεὸς ὀργισϑεῖσα μέγα τοῖς αἀϊτωλοῖς συὸς χρῆμα 
ἔπεμψεν, ὃς οὐ μόνον τὴν χώραν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνοι-- 
χοῦντας διέφϑειρε" Καλυδώνιοι δὲ καὶ Πλευρώνιοι προ-- 
ἦλϑον ἐπὶ τοῦτον. Μελέαγρος ϑὲ ὁ Οἰνέως. πρῶτας ἐπι-- 
τυχών, γέρας τε τοῦ ὑὸς ἀχροϑύνια λαβὼν τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὸ δέρας, radere δι᾿ ἔρωτα δωρεῖται" καὶ γὰρ 
αὕτη σεξῆλϑεν αὐτοῖς ἐπὶ. κυνηγεσίαν" οἱ δὲ Θεστέου 

2) Abest ab impr. et Laur. 

δ, 

4) Laur. om. 
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μὲν παῖδες, ἀδελφοὶ δὲ τῆς Μελεάγρου μητρὸς, ᾿4λϑαί-- 
ας, ὀργίλως διατεϑέντες ? , ἐπὶ τούτῳ ἐπεβούλευον τῷ 

Meheayog ὃ δὲ προγνοὺς, ovs μὲν ἀπέκτεινεν, ovg δὲ. 

elg" φυγὴν' τραπῆναι παρεσχεύασεν" διόπερ οἵ Πλευρώνιον 
τοῖς Καλυδωνίοις ἐπεστράτευσαν" ἹΜελέαργος δὲ κατ᾽ 

ἀρχὰς τῇ. μητρὶ μηνίων, οὐκ ἐβοήηϑει τῇ πατρίδι". πορ-- 
ϑουμένης δὲ ἤδη τῆς πόλεως, πεισϑεὶς ὑπὸ Ἀλεοπάερας 

Ld “γωυναικῦς. προελϑῶν, ove uiv ἀνεῖλεν, ove δὲ ἣναγ-- 

κασεν ἐκεῖσε κατὰ eng ἐνεχϑῆναι" ᾿4λϑαία. δὲ μη-- 
μῶσα «τῷ παιδὶ τὴν ὑπὸ τῶν μοιρῶν δεδομένην ὀᾷδα 
κατέφλεξεν" ἣν δὲ πεπρωμένον ἐκείνης ἐκκαείσης καὶ τὸν 
ἹΜελέαγρον ἀποϑανεῖν" φϑαρέντος δὲ τοῦ παιδὸς ᾿4λ- 
ϑαία μετανοήσασα ξαυτὴν ἀναιρεῖ. 

021 ον Περὶ Οἰδίποδος 4, 

- "niv. Κόρινϑον Οἰδίπους πατρὸς γόϑος 
Πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένων, 
Ἦλϑε πυϑέσϑαι Πυϑικῶν ϑεσπισμάτων. 
Ζητῶν ἑαυτὸν καὶ γένους φυτοσπόρον"  , 
Εὐρὼν δὲ τλήμων᾽ ἐν στενοῖς ̓ ἀμαξιτοῖς 
"xy ὅπεφνξ otov γεννήτορα 
Σρφιγγὸς δὲ ϑανάσιμον. ἐχλύσας μέλης 
"Hive, μῃτρὸς ἀγνοουμένης λέχος" 

| "Aoliuüg δὲ Θηβας εἷλε καὶ νόσος μακρά. 
C Κρέων δὲ ntug9elc Δελφικὴν πρὸς ἑστίαν, 

^. Ὅπως πύϑηται τοῦ κακοῦ παυστήριον; 
᾿Ἤδουδε φωνῆς μαντικῆς ϑεοῦ πάρα, 
TOv “1ἀΐειον ἐχδικηϑῆναι ς φόνον. 
Ὅϑεν μαϑὼν &avróv Οἰδίπους τάλας ' 
Ζισδαῖς ve χερσὶν ἐξανάλωσε κόρας, 
Αὐτή τὲ μήτηρ ἄγχόναις διώλετο. 

3) Cod. διατιϑέντές. ranni, ab Aristophane Gram- 
&) Est. ὑπῳϑέσις" Oedípi ty- | matico in versus'tedacta. 
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Περὶ. Πέλοπος καὶ Οἰνομάου. Απολ- 
| . Aod o gov. 2 

Ἐν δὲ. δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντε" 
- Koi τὰ μὲν προπάροιϑε Πέλοψ ἔϑυνε τινάσσων 

Ἡνία" σὺν δὲ οἱ ἔσκε παραιβάτις 5 Ἱπποδαμεια" 

Τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ ἹΜυρτίλος ἤλασεν & HVrEOY. 
Σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπώς, 

"ALovog ἐν πρύμνῃς παρὰ κελαδὸν ἀγνυμένοιο, 
Πίπτεν ἐπεσσυμένος Πελοπήϊα νῶτα δαΐξαι. 

— ἢ 

Vez? τοῦ m στοιχείου. 

To π μετὰ τοῦ c. 

Πάλαι", 707 ἦσαν ἄλκιμοι Ἱιλήσιου" ἐπὶ 
τῶν πρὶν μὲν εὐπραγούντων, ὕστερον δὲ δυσπραξαντων" 
τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον. μὲν χρωμένων τισὶν. 

ὅπως δή ποτε, ὕστερον δὲ μὴ φροντιξόντων αὐτῶν, ὡς 
ὁ & . "dousvogpaver γέος μεμήνικε τῇ γραΐ 2. 

Πάντα ? ϑεῖν ἐλαύνεται" ἐπὶ τῶν εὐπόρων. 
Πάντα τὸν βοῦν ἔφαγε κεὶς τὴν οὐρὰν ἀπέ-- 

χαμεν" ἐπὶ τῶν τελεσάντων τὸ πλεῖον μέρος τινὸς ἔργου, 
τοῦ λοιποῦ δὲ καὶ βραχέος ὀλεγωρούντων. 

Πάντα 4 κάλων σείειν" eni τῶν πασῃ προϑυμίᾳ 
χρωμένων" παρῆκται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ ἄρμενα χαλώντων. 

5) Cod. παραιβάτης. ποτέ. μιθε ἄκοντι χρησέμη ὑπῆρ- 
4) Apost. Cent. XV. 59. οἵ χες᾽ διὰ τὴν ἔνδειαν, νῦν δ᾽ ov- 

Laur. historiam latius expo- | κέτε aov φροντίδα (Laur. φρόντα) 
nunt. Macar. ἐπὶ τῶν πρότερον | ποιοῦμαι. 
μὲν ἐπ᾽ ἀνδρίαν δόξαν ἐχόντων, 5) Apost. Cent. XV. 60. ad- 
ἐλαττωθέντων δὲ ὕστερον. dit quaedam. 

2) Versus. sunt: ro: παλαεὶ 8) Apost. Cent. xv. 62. iis- 
54 * 
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Πάναβρος 5 Σαρδανάπαλος" ἐπὶ τῶν τρυφώντων 
καὶ πολυόλβων. 

Παρὰ σ᾽ τὰ δεινὰ φρονιμάτερος" 
ἐξ ὧν ἔπαϑες ἔμαϑες " 

Πᾶν μοι ὃ τὸ χρέος κρόμμυα, καὶ τὸ τίμημα 
σκόροδα" ἐλλείπει τὸ εἴη" ἐπὶ τῶν ὀλίγα ὀφειλόντων 
καὶ εὐτελῆ. 

᾿ Πάντα ὀκτώ νε΄ οἱ μὲν Στησίχορόν φασιν ἐν Κα- 
τανῃ ταφῆναι πολυτελῶς πρὸς ταῖς ὑπ᾽ αὑτοῦ Σεησιχο- 
ρείαις πύλαις λεγομέναις" καὶ τοῦ μνημείου ἔχοντος ox- 

τῷ κίονας καὶ ὀκτὼ βαϑμοὺς καὶ ὀκτὼ γωνίας" οἱ δὲ 
ὅτι ᾿,Ἵλήτης 15 κατὰ χρησμὸν τοὺς Κορινϑίους συνοικίζων 

ὀκτὼ φυλὰς ἐποίησε τοὺς πολίτας καὶ ὀκτὼ μέρη τὴν πό- 
λιν" εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν παγίων καὶ βεβαίων. 

Πάντα ** εἴσω πέπτει" ἐπὶ τῶν μὴ περί τινῶν 
πλείστου ἀξίων κατ᾽ ἀξίαν εἰπόντων" τὸ ydo εἴσω πί- 
σῖτον περιέχεται καὶ τὸ περιεχόμενον ἅπαν μικρότερον 

έ ω 
ὁμοία τῇ᾽ 

τοῦ περιέχοντος. 
Παρὰ '"* κωφὸν ἀποπαρδεῖν" 

σϑήτων. 

dem verbis Suid. Macar. πάν-- 
ra λέϑον καὶ πάντα καάλων κινεῖ" 
ἐπὶ τῶν πασὴ χρωμένων προϑυ- 
"ig, Cfr. Aristoph. Equ. 756. 
νῦν δεῖ ae ndvra δὴ κάλων ité- 
vai σεαντοῦ. Lucian. Scyth. c. 11. 
οὐχ ἕδρας τοίγυν, οὐδ᾽ ἀμβολᾶς 
Keyov, ὡς ó Χεῖός φησὶν, ἀλλὰ 
χοὴ πάντα μὲν καλων κινεῖν. JU- 
lian. Ep. 52. p- 557. À. mdvra 

auvoUcv Gxocuíag κάλων. Clem. 
Strom. VII. p. 292. 32- καὶ 
""mdvra μᾶλλον ὑπομένουσι, καὶ 
πάντα, φασὶ, κάλων κινοῦσι. Cfr. 
ἜΠπι8]. ad Eur. Med. 280. Heind. 
δὰ Plat. Protag. P* 338. À. 

5) Apost. Cent. XV. 65. 

6) Àpost. Cent. XV. 64. 

4 «e 9 

ἐπὶ veo» αναι-- 

7) Frequenter Graeti hac 
paronomasia utuntur: Xen. Cy- 
rop. III. 1, 17. πάϑημα τῆς yv- 

xs. λέγεις εἶναι τὴν σωφροσύνην, 
οὐ μάϑη μα, Achill. Tat. IV. 14. 
ἔφϑανε τὸ παϑεῖν πρὸ τοῦ μα- 
ϑοῖν, ubi Jacobs. Synes. Dion. 
p. 48. À. ed. Paris. 1631. xa- 
ϑάπερ ᾿4ςιστοτέλης ἀξιοῖ τοὺς τε-- 

λουμένους οὗ μαϑεῖν τέ δεῖ, ἀ1- 
Aa παϑεῖν καὶ διατεθῆναι. Ma- 
carii prov. supra p. 216. ἐὰν 

μὴ méom, οὐ μὴ μάϑης. 
8) Apost. Cent. XV. 64. 
9) Ap ost. Cent. XV. 67. 
10) JU M xit us: 

44) Apost. Cent. XV. 72. 
14) post, Cent. XV. 7s. 

| Macar. παρὰ κωφὸν ἀποπαρδεῖν, 
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᾿ Παρὰ "3. χελώνης ὄστρακον" ἐπὶ τοῦ μὴ μετα-- 
διδόντος ὡς οὐδὲ ἡ χελώνη μεταδοίη τοῦ ἰδίου ὀστράκου. 

Πατροκλέους '* φείδωλύτερος" ἐπὶ τῶν πλου-- 
σίων μὲν, φειδωλῶν. δὲ καὶ μικροπρεπῶν᾽ οὗτος γὰρ 
ἐξότου περ ἐγένετο πλούσιος ἢ καὶ ἐγεννήϑη, οὐκ ἐλούσατο. 
᾿Πρεσευφάνης" ἢ ἐπὶ ῥυπώντων καὶ αὐχμηρῶν. 

Πατταλος "5 παττάλῳ προσκρούεται" 
tO χαχὸν ὑπὸ κακοῦ ϑεραπεύηται. 

Παύσωνος "ὃ πτωχοτερος" 
καὶ ἐπὶ πενίᾳ διατεϑρύλλητο. 

Πάντα “ χρή ματα" ἐπὶ τῶν συγκεχυμένων πρα-- 

γματων, ἐλήφϑη δὲ΄ ἐχ. τοῦ 4ημοκρίτου τοῦ φυσικοῦ. 
Πανϑ᾽ " ὑπὸ μιᾶς μύκονος" ἐπὶ τῶν μιᾷ δί-- 

xy καταδικασϑέντων. 
Παναϑηναίων '? κατόπειν᾽ ἐπὶ τῶν βραδυνόντων. 
Παρφϑένοις 29 Ἔξ ἐφάμιλλος" ἐπὶ τῶν εὐψύχων 

καὶ σωφρόνων" τὰς Ἐρεχϑέως ϑυγατέρας. οὕτως ἔλεγον 
καὶ ἐτίμησαν δὲ τὸν ἀριϑμὸν ἕξ. 

Παϑος 5" χόρης ἱππομανοῦς" ἐπὶ τῶν δια-- 

φϑειρομένων καὶ ἀφόρητα δῆϑεν ὑφισταμένων" οὗτος yGQ' 
τοῦ γένους τῶν Κοδριδῶν ὧν ὃς καὶ τελευταῖος a 
λευσε τὴν ϑυγατέρα καϑεῖρξεν ἐν χωρίῳ τινὶ ucÓ" 
που μαινομένου, διότι λαϑραίῳ μίξει τὴν παρϑενίαν 
αὐτῆς ἐλυμήνατο xal ὁ ἵππος τὴν κόρην βίαν ἐποιήσατο " 

E 

ovov 

οὗτος ζωγράφος ἦν 

- 

17) Apost. Cent. XV. 77. 
Eustath. Opusc. P. 512. |l. sb. 

ἢ παρὰ κωφοῦ ϑύρας ἄδειν" ἐπὶ 
τῶν μὴ προσεχόντων. 

43) Apost. Gent. XV. 71. 
Macar. ἐπὶ τοῦ οὐκ ἄν μεταδόν-- 
τος, ὥσπερ οὐδὲ χελώνη μετα- 
δοίη τοῦ ἰδίου ὀστράκου. ^ 

14) Apost. Cent. XV. 74. 
Aristoph. Plut. 84. ix Πᾶατρο-- 
κλέους ἔρχομαι, ὃς οὐκ iAoVaar', 
ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο. 

43) Apost. Cent. XV. 75. 
16) Apost. Cent. XV. 76. Cfr. 

Interpp. ad Áristoph. Plut. 602. 

ἐπ᾿ αὐτοῦ γὰρ παρετέϑη᾽ ὡς ei- 
yai τὸ παράϑεμα παάνϑ᾽ ὅμοῦ 
χρήματα ταῦτα" χύτραν, πενακί-- 
σκον, ἄρτον, προςόψη μια. 

48) Apost. Cent. XV. 79. 
19) Apost. Cent. XV. 80. et 

Laur. de' Panathenaeis quae- 
dam addunt. 

20) Apost. Cent. XV. 84. et 
Laur, plura addut. 

41) Apost. Cent. XV. 86. 



ἀφ᾽ ov πάριππος, καὶ κόρη ὃ τόπος ἐν ᾧ τὸ πάϑος ὑπέ- 

στη καλεῖται. 
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αυχοφαντικώτερος" 

7 

E 
"OUTOG 

ἀπὸ συχρφαντίας τὸν βίον ποιούμενος καὶ προσκρούειν 
ἐπιτηδεύων τοῖς εὐδοκιμοῦσι τῶν πολιτῶν τέλος φωρα-- 
ϑεὶς ἀνηρτήϑη- 

Τὸ x μετὰ τοῦ s. 

Πεισανδρου " δειλότερος. 

{Πενία δὲ 3 τὴν σοφίαν ἔλαχε. 

᾿ Πελαφρφγικοὶ 3 γόμοι, xol ἀνειπελάργωσις ἡ ἢ διὰ 
τὸ τρέφειν τοὺς γονεῖς. 

I 

22) Apost. Cent. XV. 90. 
Jlavrax(ovog. ÁApogr. Dresd. 

Jlazaxíovos. Scripsi Παταικί- 
&€»0og,: hoc enim nomen homi- 
nis, malitia famosi in comoe- 
diis antiquis frequens. Vide 

, Wyttenb. ad Plut. de aud. po- 
ét. p. 21. F. et quos ille Jau- 
dat, Menage ad Diog. Laért. 
VI. 39. Vales. ad Harpocrat. 
pP. 62.. Macar. habet: Πάγην 
ἱστὰς ἐν πάγῃ ληφϑήσῃ. — IIo- 
Qd μὲν πεδίον, παρὰ δὲ 
ἵππος. Τοῦτο qoos τὸν Θεττα-- 
᾿λὸν τύραννον εἰπιεῖν, προκαλού-- 
μενον Βοιωτοὺς εἷς πόλεμον. — 

Παρὰ χωλὸν οἷχῶν κἂν ἐ- 
σεισχάζειν μαϑήσῃ᾽ πρὸς τοὺς 
παραπολαύοντας τῶν χαλεπῶν. — 

Παρὰ βοῦς ὡροτριᾷ' ἔοικεν 
ἐπ᾿ αἰσχρότητε πρὸς τὰς γυναῖ- 

xac εἰρῆσϑαι. -- Havre ἄγαϑο) 
τολμῶσι xai πάντα κακοὶ τολ-- 

μῶσι. --- Πάντα πλουσίοις καλὰ, 
κοὐδὲν αὐτοῖς πρᾶγμα. — Παάν-- 
τῶν τοὶ μέτρον ἐστὶ τὸ ἔπιει-- 

? , EJ ^ . κέςς. — Πάγη παρ ὀύυᾷᾳς 

πρὸς τοὺς δι᾽ ἀκοῆς ϑηρῶντάς τι- 
yag. — Πάππος ἀκάνϑης" 
ἐπὶ τοῦ μηδενός" πάτπεπος γάρ 
ἔστε τὸ φυόμενον ἔκ τῆς ἀχάγϑης, 
8 προςπνέων ó ἄνεμος oxedalss 
“πανταχοῦ. — Πάντα λυπεῖ τὸν 
στυφλόν. — Παντ᾽ εἷς τὴν 
“ερδαίνουσαν πήραν dJeir 
ἐπὶ τῶν ἐκ παντὸς τρόπον κερ- 
δαίνειν βουλομένων. — Jláog; 
ἅπτεσϑαι. κώπης" 
διὰ παγτὸς ἔχεσϑαι ἔργου. — 
Παρὰ ποταμὸν φρέαρ ὃ- 
ρύττειν᾽ ἐπὶ τῶν. μάτην πο- 
γούντων. — Πᾶσα γῇ πατρίς. --- 
Παρὼν ἀποδημεῖ" ἐπὶ τῶν 
αἴσϑησιν ἑαυτῶν οὐδεμίαν παρε- 
χομένων. — Παρακύπτων àc- 
ϑος" ἐπὶ τοῦ δήλου. 

4) Apost. Cent. XV. 92. 

.9) Apost. Cent. XV. 7. 

5) Apost. Cent. XV. 95. Ma. 

car. ἐπὶ τῶν τὰς εὐεργεσίας a- 

uesflouévov , παρόσον οὐ τῶν πε- 
λαργῶν νεοττοὶ τοὺς πατέρας τρέ- 
φουσι γεγηρακότας. 

παρεγγυᾷ.. 

/ 
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᾿'Πελληναῖος * χιτών" ἐπὶ τῶν παλαιὰ φορούντων 
ἑμάτια. 

πεζῇ βαδίξω ἣ γεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι" ἐπὶ 
τῶν μετερχομένων τὰ μιχρὰ, πειρᾷν δ᾽ οὐκ ἐχόντων. ἐν 
τοῖς μεγάλοις. 

Ilénvoxey 5 ἐξὼ τῶν κακῶν οὐ xi ioc, ἀλλὰ Κεῖος. 
Πέρδικος 7 ἱερόν" ἐπὶ τῶν ἀνδρείων" Εὐπαλώέ.- 

μῳ γὰρ ἐγίνοντρ παῖδες “Ζαίδαλος καὶ Πέρδιξ , ἧς υἱὸς 
Καλως * , $9 φϑονήσας ὃ 4αίδαλος τῆς τέχνης ἔῤῥιψεν 
αὐτὸν κατὰ τῆς ἀκροπόλεως, ἐφ᾽ ᾧ 7 Πέρδιξ ἑαυτὴν 
ἀνήρτησεν" ᾿4ϑηναῖοι δὲ αὐτὴν ἐτίμησαν" Σοφοκλῆς δὲ 
ἐν κωμικοῖς τὸν ὑπὸ Δαιδάλου ἀναιρεϑέντα Πέρδικα εἷ-- 
»aL τοὔνομά φηδι. 

Πειρίϑου 9 καὶ Θησέως φιλοξενία᾽ ἐπὶ τῶν 
πολυτελῶς φιλοξενηϑέντων καὶ φιλοξενούντων. 

Περιεστίαρχος xo ἐγένου" ἐπὶ τῶν καϑαιρόντων" 
xol - γὰρ οὗτοι περιξκάϑαιρον τὰς ἑστίας καὶ τὰς ἐχκλη-- 
σίας καὶ τὰς πόλεις. Ἴστρος 1i δὲ ἐν τοῖς "freie, περιέ-- 

στια, φησι, προσαγορεύεται τὰ καϑάρσια" καὶ οἱ τὰ ἱερὰ 
καϑαέροντες περιδστίαρχοι" ἔξωϑεν γὰρ περιέρχονται μα-- 
χαιροφοροῦχψες ἑκάστου τῶν ἱερῶν οἰκίας περιειλημμένον 
δημοσίας καὶ περίδρομον ἔχοντες. 

Περὶ ὄνου σκιᾶς "3 περὶ τῶν ἐνδιατριβόντων voie 
μηδενὸς ἀξίοις. | 

* 

&) De κγλαίναις Ielànvatais 
vide Brunck. ad Aristoph. Àv. 
1421. 

5) Macar. Tre βαδίζων μὴ ᾿ 
φόβοῦ τὰ κύματα" 

voc Ἰάσονι δοϑείς. 
. 6) Aristoph. Ran.. 970. Vide 
ἜΑ Χῖος παραστὰς οὐκ ἐᾷ Κῶ- 

ον λέγειν. Codd. Kio;. Scripsi 

Κεῖος." Vide epistol. crit. p. 26. 
7). Apost. Cent. XV. 96. ἐπὶ 

τῶν ἀνᾳνδρείων. ) 

χρησμὸς ov- 

8) Codd. Χωλλως. 
9) Ápost. Cent. XV. 98. et 

Laur. plura addunt. 
10) Apost. Cent. XVI. 4. 

Mosc. ubique περιστίαρχος. Lau- 
rent. primum περιεστίαρχὸος, m 
sqq. περίστιὰ οἱ περιστίαρ goi. 

41) Laur. Ἴαστρος. 
42) Apost. Cent. XVI. 4. 

Macar. ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἀτεζέσι pa- 
χομένων. Lucian. Hermot. c. 71. 
πάντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, περὶ Ó- - 



V 

Πεύκης τρόπον "3" ἐπὶ τῶν πανωλεϑρίᾳ anoAAv— 
μένων᾽ ἐπεὶ ἡ πεύκη κοπεῖσα ovx ἀνίησιν ἔτι βλαστόν. 

Πέτρας ἕψειν M ἐπεχειρεῖς" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 
Πεινῶσαν 13 ἀλώπεκα ὕπνος ἐπέρχεται" ἐπὶ 

τῶν πανούργων. 
X 

τὸ n μετὰ τοῦ Ἢ 

WM 

N 

᾿Πηγάσου ταχύτερος ** φασὶν ὅτι Βελλεροφόντην 
ὑπόπτερος ἵππος Πήγασος ἔφερεν" ἐμοὶ δὲ ἵππος οὐδέ-- 

ποτὲ δοκεῖ δύνασϑαι ἵπτασϑαι, οὐδ᾽ εἰ πάντα τὰ σπτη-- 
᾿ γῶν πτερὰ λάβῃ" εἰ γάρ move τοιοῦτον ξώον ἦν, καὶ νῦν 
ἂν εἴη" τοῦτον δέ φασι καὶ τὴν ᾿Αμισοδάρου Χίμαιραν 
ἀνελεῖν ἦν δὲ ἡ Χίμαιρα, ὥς φασιν, ἔμπροσϑεν μὲν λέ-- 
ων, ὄπισθεν δὲ δράκων, μέση δὲ" χίμαιρα" ἔνιοι δὲ δο-- 

κοῦσι τοιοῦτον γενέσϑαι ϑηρίον, τρεῖς ἔχον κεφαλας" 

ἀδύνατον δὲ λέοντα καὶ αἶγα ὁ ὁμόίᾳ τροφῇ χρῆσϑαι, καὶ 
τὸ ϑνητὴν ? ὄχον φύσιν πῦρ αἀναπνέειν εὔηϑερ" ποίαις δὲ 

τῶν κεφαλῶν τὸ σῶμα ἐπηκολούϑει. -Τὸ δὲ ἀληϑὲς αὖ.-- 

yov σχιᾶς μάχονται οἱ φιλρσο- 
, φοῦντες. '. Cfr. Ast .ad Plat. 
Phaedr. c. 42. et supra p. 585. 
ὄνου σκιὰ, 'et infr. ὑπὲρ ὄνου 

σκιᾶς. ᾿ 
15) Apost. Cent XVL 6. 

Macar. ἐντὶ τῶν πανωλεϑρίῳ δια-- 
φϑειρομένων, παρόσον ἣ πεύκη 
τμηϑεῖσα οὐκέτε ὄναφύει. 

44) Apost. Cent. XV. 99. 
Ttérpag ἕψεις᾽ καὶ nr. 100. σεέ-- 
Teac, σπείρεις ἢ ἐπὶ τ. d. Vide su- 

pra-p. 356. λέϑον Fyeic. Macar. 
πέτρας σπείρεις ἐπὶ τῶν μάτην 
πονούντων. Plat. Legg. VIII. p. 
859. E. τοῦ μὲν ἄῤῥενος ἄπεχο- 
μένους μὴ κτείνοντάς τε ἐχ προ- 

ψοίας τὸ τῶν ἀνθρώπων «γένος; 
μηδ᾽ εἷς πέτρας τε καὶ (Sov; 
σπείφογτας. 

| 

45) Apost. Cent. XVI. 8. ad- 
dit: ἢ ἐπὶ τῶν πῳμίτων τῶν δι᾽ 
ἀπορίαν τροφῆς ὑπνούντων᾽ ἀλώ- 
πεχὰ δὲ εἶπε παρόσον oi πένη-- 
τὲς πολλὰς τέχνας ἐπιτηδεύουσι. 
Macar. addit: Περσικὴ τι- 
μωρέα" ἐπὶ τοῦ ἄργαλέου καὶ 
ἀποτόμου. — Πεινῶντι δὲ ὕπνος 
οὐκ ἐπέρχεται. — Ππποινῶγτος ἀν-- 

δρὸς i loyva τὰ ἀντικνήμεα. — Πει- 
) πᾶν ἔστι χρῆμα ἐδώδιμον. 
Q por Gent. XVI. 10. 
3) dd. ϑνητόν᾽ sed Atti- 
cismum, de quo Markl. ad Eur. 
Suppl. 151. Lobek ad Aj. 355. 
Coray ad Heliod. 1L. .p. 58. 
Boisson. ad Philostr. Her. y. 
295. et 318. ad Aristaen. p. 2318. 
Jacobs ad Phbilostr. Imag. p. 
220. disputant, dubitavi boc lo- 

hj 

v 
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τως." Βελλεροφόντης ἦν Φρύγιος ἀνὴρ , τὸ γένος Κορίν»-- 
ϑιος , καλὸς xai. &ya90s, Oc πλοῖον κατασχευάσας ua- 

κρὸν ἐληΐξετο τὸ ̓ “παραϑαλάσσια χωρία" p ἦν τι 
πλοίῳ “Πήγασος, ὡς καὶ: νῦν ἕχαστον τῶν πλοίων ὃ ὄνομα 

ἔχει" ὅμδιον δὲ δοκεῖ πλοῖον ᾿"μιῶλλον 7 ἢ ὄνομα. Yo: dye 
Πήγασος" ̓ βασιλεὺς δὲ ““μισόϑαρος quéi rs Ap Edo 

ποταμῷ" ὄρος δὲ ἦν ὑψηλὸν Vu αὐτῷ, ᾧ ̓δνδμῷ ϑλμι.-- 

σῦς 3" πρὸς E à 0pbg προβάσεις sitit 'δίὸ ἐν περύσϑὲν; 

ἐπὶ πόλεως τῶν Ξανϑέων" τρίτη δὲ ὄσισϑεν τῆς Koglat 
τὰ M ἄλλα κρημνοί" ἐν δὲ "τῷ uéaq ^ αὐτῶν. quor? an 

* γῆς μέγα" ἐξ οὗ δὴ καὶ rio ἀναδίδοθάι" dit soi 
τοῖς i; δὲ ἔστιν ἕσερον ὄρος, ᾧ ὄνομα Χίμαιρα" τότε δὲ ἦν, 
ὡς λέγουσιν οἱ πρόσχώριδι, κατὰ μὲν τὴν πρόβασιν oi— 

xav λέων. ἐμιροαϑεν, ὄπισϑεν" δὲ δράκων, οἱ" 0 xal ἐσι-- 
}ῸΡ τοὺς ψοίόδας καὶ τοὺς ὑλοτόμους " TOT6 à καὶ ελλε.." 

ρὐφόνεῃς ἐλϑῶν τὸ ὅρος. ἐνέπρησε, καὶ ἡ Teá rods" xa— 
τεχάκ. καὶ τὰ ϑηρίω ἀπώλετο" «ἔλεγον οὖν οὗ πιροῦχώριορε 
Βελλεροφόντην 5 ἀφικόμενον μετὰ Πηγάσον τὴν. ““μισῦδα.. 
θοῦ “Χίμαιραν ἀπολέσαι". τούτου δὲ γεγονότος περοσανε- 
πλασϑή. ὁ μῦϑας:, -. . | 0v UM 

.. Τὸ T μετὰ τοῦ .- . 

Ii9' ἐλλέβορον δ: ἐπὶ τῶν Pres ̓ὗρομένωκ: 
ὥστε ἐαϑῆνκαι ped iy d ὄντων». “Τουχιαρὸς & τῷ Meyén-—- 
που διαλογῳ" ληρεῖς ὦ Τανταλε καὶ ὡς ἀληϑῶς, wore 

ἀεῖσϑαι. δοκεῖρ᾽ ἄχράεου ye δλλεβόρου vn iq. 
IH3v»6s ἢ ó πέϑηχος, xüy χρύσεα ἔχῃ σύμβολα. ᾿ 

eo statuere, ubí propter verba | φόκτη. Constat fuctuare- in hia 
proxima τὸ -r ἔχον facilis fuit accusativis libros, vide Siebel: 
error, ut infra: ἕτερος ὄρος, 9. | ad Paus. I. 1. p. 5. Βοίβδου. ad. 
evo ua κλίμα, | Philostr. Her. p. 495.. Elinsi. 

5) Apogr. Dresd. Teiu4aoó; | Review , of Marklanda Suppli- 
sed. infra: ζελμισός. Laur. con- | ces .928. Laum Bakiagogovts 
stanter: Τελμισόρ. 0] ἀφκκόμενοι. 

Δ) Codd, κῶν τῆς γῆς". dele. 6) Aristoph. Vesp. 4480. - 

vi τῶν A: 77) Apost. Cent. XVI. 17. 
5) Àpogr: Dresd. Beliego- Macar. addit: ini τῶν μηϑὲν ἢ ἐξ 

| 52 



. υλιος 
Τὸ π μετὰ τοῦ À. 

* 

— Hid»9o» , mÀv»sig' ἐπὶ κῶν ἀδυνάτων. 

᾿Πλείους 2. προσκυνοῦσι τὸν ἥλεον ἀνατέλ- 
Àgnga. 2 δύνοντα" ἐπὶ τῶν δι᾽ ἀρετὴν τιμωμένων ὁ ἐν 

᾿ τῇικχεότηξι. 5 τῷ γήρᾳ. 

χρῇ * 

Πλατάνη 1o δοκυμάσϑι" ἐστι δὲ φύλλον τῆς μύ- 
"ag. n ἀγεμώνηρ" δι᾽ αὐτῆς γοῦν ἐσημείοῦντο τὴν 

τῶγ͵ ἐρωμένων. στοργῇ», τυϑέντες ἐπί ve τοῦ ἀντίχειρος 
xol τοῦ λιχανοῦ. xai ἀντικόπτοντες" xal εἰ μὲν ἤχησεν 
ἐσκέργουτο: εἰ δ᾽ οὐ 5, τὸ ̓βνάπαλιεν, 

4 
eo 

Holióv x 

ἱ à 

Τὸ πιμετὰ τοῦ 0. 

ἀχύρων ὀλίγον καρπὸν ἀνήγαγον" 
ἐπὶ. τῶν πολλὰ ποιούντων, ὀλίγα δὲ καρπουμένων. 

. Πολλὰ ? μοχϑήσαντες ἁμοίως ἐμέν" ἐπὶ τῶν 
μηδὲν οιασπουδῆς. ὠφεληϑέντων καὶ, dud παιδείαν φυδὲν 
πλέον «ὧν ἄλλωκ προτιμωμένων. 

Πολλῶν᾽ 3 ἐγὼ ϑρίων φόφοας. xr A00" ἐπὶ 
τῶν μὴ ποιουμένων λόγον à τῶν εἰς, αὐταῦρ᾽ γενρμένων 

δηεεισάκτου κόσμου ὠφελουμένων. 
Lucian. adv. ' indoct. €. 4. πέ- 
-S2xog. 13e ὁ ὃ πίϑηπρς, » παροι- 
μέα quot, κἂν Yodoea ἔχῃ σύ μ- 
foXà Mac. habet: 727ίϑηκος ὅμ- 

zagüdov fro- | 
νηρὸν μὲφ «τὸ ζῶον, πογηρὰ δὲ, 
φαχος σιτούμε γος. 

σιτεϊταί: zÀ Πιδήκῳ πάτταλον᾽ ini 
τῶν κατ᾽ ἀξίαν τι πασχόντων. 

: 8) 'Ápostr Cent. XVI. 18. Eu- 
stath.. Opuso. . P. 11. B. ed. Ta. 
fel. ἔτι λοῦόαι δύποιυ ἀπογυμνῶν 
ξαντὸν ; eb xal ἄλλως πλίνϑον, δ 
φασι, “τλύνεις, οὕτω ποιῶν. 

9) Apost.:Cent. XVI. 49. 
10) Apost. Cent. XVI. 24. 

σελατάγη. 
9 Apos: et apogr. Drésd, j 

1 
-- 

et δ᾽ ov». Posui, sensu postu. 
lante, e? δ᾽ οὔ. Macar. habet: 
Πλοῦτος κεραμέως" ἃ μὴ βέβαιος, 
ἀλλὰ σαϑρὸς καὶ διάκενος. 

' 4) Apost. Cent. XVI. 24. 
2) Lucian. Hermotim. 69. 

πολὺ ποῤῥωτέρω γιγόψᾳμιεν, ἢ 
πρότερον μεν, καὶ xard τοὺς 
παροιμιίαζο μένους πολλὰ rox hi 
σαντες ὁ μοίως ἐσμέν. 
.5) Apost. Cert. XVI. 54. 

πολλῶν ἐγὼ ϑηρίων᾿ ἀχήκοα ψό-- 
φους᾽ ἐπὶ τῶν πεπεϑιρα μένων ὲν 
ὑτράγμασὶν * ἢ ἐπὶ τῶν φοβούντων 
oU: δεσύξως. Etiam Macar. ποῖ- 
λῶν ϑηρίων ἐγὼ ψόφους ἀκήκοα " 
ἔχὶ τῶν κενῶν ἀπεῖλῶν. lta per- 
mutatur ϑηρέον et ῥίον. Jacobs 

(1 4 » 4 Ve ^ » 
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ἀπειλῶν’ ἀπὰ μεταφορᾶς τῶγ τῆς συκῆς φύλλων; ἀπο-- 
τελούντων μὲν ἐν τῷ καίεσϑαι κεύπον, ταχὺ δὲ ὀβέντ 
γυμένων. 

Πολλοὶ ϑριοβόλοι, παῦροι δέ τ τε μάντιες ro 

Πολλ᾽ old 4 ἀλώπηξ ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα. 

Πολλαῖς 5 πληγαῖς δρυοῦ δαμάξεται" πρὸς 

τοὺς δυσαλώτους. 

Πολλαὶδ κυνὸς ἄῤῥενος εὐναί: ἐπὶ τῶν δατω-- 
geo eig τὰ ἀφροδίσια. 

Πολλὰ ? μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος 

ἄκρου" ἐπὶ τῶν εἰς χρόνον μακρὸν γενήσεσϑαι μελλον-- 
των" ἄμπελον γάρ τινος φυτεύοντος εἷς τῶν οἰκετῶν εἶπε 
τὸν στίχον τοῦτον. 

Πολλοί ὃ τοι γαρϑηκοφόροι, παῦροι δέ τε 
βάκχοι" ἐπὶ τῶν δοξαζόντων εἶναι λαμπρῶν, μὴ ov— 
των δέ. 

Lr j3 “ ᾿ i : 

Πόντος ἀγαϑῶν ?* ἐπὶ τῶν πολλὰ ἀγαϑὰ éxovtux. 

Πονηρὰ io κατὰ τρυγόνα ψάλλεις" 
ἐπιπτόνως ζώντων. 

«ἐπὶ τῶν 

Ποταμὸς πρὸς ϑάλατταν " ἐρίζει" ἐπὶ τῶν 
5 f 4 2 , 

avonvoy καὶ αδυνατων. 

ad Philostr. P. 521. Aristoph. 
Vesp. 456. ὡς ἐγὼ πολλῶν d- 
κούσας οἶδα ϑρίων τὸν ψόφον. 

à) Apost. Cent. XVI. 45. 
Macar. πολλὰ μὲν ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ 
ἐχῖνος ἕν μέγα. 
5) .Αροβῖ. Cent. 

Macar. consentit. 
6) Apost. Cent. XVI. 97. 
7) Apost. Cent. XVI. 28. plu- 

ra addit ex Diogeniano. Macar. 
ἐπὶ τῶν τὰ ἄδηλα ἐλπιζόντων πέ- 
4e» apogr. Dresd. om. 

8) Apost. Cent. XVI. 46. Ma- 
car. πολλοὶ ναρϑηκοφόροι, παῦ- 

/ 

Á 

XVI. 26. 

SC 

pos δὲ Bdxyov' ini τῶν προς- 
ποιουμένων τι εἰδέναι καὶ μὴ ei- 
δότων. Clem. Strom. V. $. p. 
655. φιλόσοφον μὲν ovv, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, πλῆϑος ἀδύνατον γενέσθαι" 
Πολλοὶ μὲν ναρϑηκοφόροι, Bdx- 

χοι δέ τε παῦροι 
κατὰ τὸν Πλάτωνα. (Phaedone, 
ubi cfr. Wyttenb.) Boisson. 
ad Marin. p. 112. 

9) Apost. Cent. 
Vide supra p. 12. 

40) Apost. Cent. XVl. 48. 
11) Apost. Cent. XVI. A9. 

Apogr. Dresd. zoo; om. 
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Hed iiy " 12 πανηγύρεων. diog βαλανοὺυς ἔφα- 
yo» ἡ ἐππὴ wo» ἐμπείρων. 

Ποικιλωώτερος "3 ὕδρας" ἐπὶ τῶν δολερῶν, 

Ἡολύποδος " ὁμοιότης" ἐπὶ τῶν ἐξομοιούντων - 
ἑαυτοὺς τισιν ἢ χρηστοῖς ἢ φαύλοις. 

- 

4 

Τὸ n μετὰ τοῦ Q. 

Πρεσβύτερος * Koódgov' ἐπὶ τῶν πανυ nola- 
ὧν" ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος Anny Κόδρου. 

“Προδίκου 2 σοφώτερος" 
λίαν. «καὶ ἀκριβὴς δικαστὴς καὶ διαιτητής. 

Προσήκει 3 τοῖς τέχνοις ἐντὸς ϑυρῶν λου- 
Ó ορδῖσϑαι" ἐπὶ τῶν τὰς οἰκείας αἰσχύνας μὴ ὁρώντων, 

42). ! Apost. Cent. XVI. 52. 
,13) Ap. Cent. XVI. 55. Ma- 

car. addit: ἤτοι ϑαυμαζομένων. 
14) Apost. Cent. XVI. 56. 

Misiear. ολύποδος τρύπον᾽ 17ο- 
λύποδος ὁ ὁμοιότης, “πρὸς τρὺς Hi 
ομοιοῦντας ἑαυτοὺς, οἷς à* πλη- 
οιἰάζωσιν. | ld. Jloiinow ὥσπερ 
πέτρας ἔχεται, ἐπὶ τῶν λιπαρῶς 
τίσι σρυςκαϑημένων. — Cfr. The- 
ogn. 419. ed. Welck. 
IHoviirtoy ὀργὴν ἴσχε πολυπλό- 

κου, ὃς ποτὶ πέτρῃ 
. Ti προσο μιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν 

ἐφάνη.. 
detis d H. T1 4.ὑπὸ ταῖς πέτραες 

κρϑηνται, £cl ἑαυτοὺς; eig Τὴν" :- 

κείγων mre μρρφοῦσι. Xeon. xot 
τοῦτο εἶγαι δοκοῦσιν, à ὅπερ οὖν καὶ 

-εφῴκασιν ei πέτραι, ubi Perizon. 
Blut. dq discern. adul. p. 52. E; 
τὰς δὲ κόλακος, ὥσπερ πολύποτ 
δος τρῥοτιὰς ῥᾷστα φωρμάσειεν ἂν 
τις οἷο. Cfr. Wyttenb. ad p. 
95. F. Clem. Paedagog. II]. 11. 
P. 50p- γυνὶ δὲ οὐκ οἱδ᾽ ὅπως; 
av necadidddorrat ' roig τόποις 

" 

V 

καὶ τὰ Gyjuara καὶ τοὺς τρό- 
στους, καϑάπερ καὶ τοὺς πολύπο- 
δας ταῖς πέτραις φασὶν ἔξομοι- 
“ουμένους , αἷς ἂν προσομιλώσιν, 

τοιούτους φαίνοσϑαε καὶ τὴν 
Χροιάν. Pseudo - Phocjl. A. 
Mj δ᾽ ὡς πετροφνὴς πολύπους xa- 

τὰ χῶραν ἀμείβον. 
Macar. add.: Πολλὰ ψεύδον- 

ται ἀοιδοί᾽ ἐπὶ τῶν κέρδους ἴ- 
vexa καὶ ψυ χαγωγίας ψευδῆ T. 
των. Cfr. Lucian. Dial. M. ! 
ὅ. Πολλῶν ὃ λιμὸς γίνεται 
διδάσκαλος. --- Πολλοί σε μι- 

᾿σήσουσιν ἂν σεαυτὸν φιλῆς. Ποὶ- 
λάχι Tov καὶ μωρὸς ἀνὴρ κατὰ μοῖ- 

ραν ἔειπεν. — Πολλάκι δὴ ed 
πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπψύρα (Cod. 
ᾳ«ὐπηύρα). 

4) À»ost. Cent. XVI. 55. 
Maoar. πρεσβ. Κόδοου ἤτοι Κρο- 

vov ἐπὶ τῶν σφόδμα παλαιῶν. 

4) Apost. Cent XVI. 62: 

Iioódixov τοῦ Κίον σοφ. Cfr, 

Arist. Nub. 361. 

3), Apost. Cent. XVI. 69. 

οὗτος ἣν xai σοφὺς | 
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ἀλλ᾽ ἑτέροις λοιδορουμένων" Οὐέῤῥου * γὰρ υἱὸν ἔχοντος 
οὐκ εὖ κεχρημένον ἐφ᾽ ὥρᾳ τῷ σώματι, τὸν δὲ Κιχέρωνα 
λοιδοροῦντος εἰς. μαλακίαν καὶ κίναιδον ἀποκαλοῦντος εἰ--. 
se τοῦτο Κικέρων... / 

Πρὸς 5 oua μητρυιᾶς κλαίει" ἐπὶ τοῦ ἄφρον- 
τίστου ἢ προςποιουμένου. 

Πρὸς 5 κέντρα λακτίζεις" 

βλαπτόντων. 

3 e € y 

ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς 

Προβάτων τ οὐδὲν ὄφελος, ἂν ποιμὴν μὴ 

παρῇ" ὅτι xaxov ἡ ἀναρχία, 
Πρότερον 8 χελώνη παραδραμεῖται daci- 

ποὺ α᾽ περὶ πράγματος ἀνομοίου καὶ ἀδυνάτου τάττεται. 
Πρὸ 9 τῆς νίκης ἐγκώμεον ἔϑεις" ἐπὶ τῶν προ-- 

λαμβανόντων τὰ πράγματα. 

Πρὸς" Κρῆτα κρητίξει" ἀντὶ τοῦ πρὸς ψεύστην 
ψεύδεσι χρῆται. - 

Πρὸς λέσντα " δορκάδες συνάπτουσι pa 
χας" ἐπὶ τῶν ἐριζόντων πρὸς κχρείττονας. | " 

8) Cod. Ἱέρον. Apost. Ἱεροῦ. , 
Recte Pantin. Οὐέῤῥδον. Vide 
Plut. Apophth. Rom. Vol. Vn. 
p. 165. Hutt. 

- 

vous2d μοι ἀλεκτρυόνος ἀγεννοῦς 
δίχην, πρὶν νεγικηκέναι — -αῖ 
ᾷδειν, ubi Heind. . 2s 

10) Apost. Cent. XVI. 84f 
5) Apost. Cent. XVI. 85. Πρὸς Ἀᾶρα καρίζεις, ὡς καὶ τὸ 

Macar. ἢ προςποιίου μένου Om. 

6) Apost. Cent. XVI. S6. 
Macar. πρὸς κέντρα λακτίζειν" 

ἐπὶ τῶν μείξζσοιν αντιτεινόντων. 
Notum prov. ex Áct. Apost. 
IX. 5. Cfr. Aesch. Prom. 55e. 
Οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδα-- 

σκάλῳ. 

Πρυὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς, 
ubi Schüz et Blomf. . 

7) Apost. Cent. XVI. 77. 
zt. OU. Óq. ἐὰν ποιμὴν "ἀπῇ 

rov. &raysxéátou. 

8) Apost. Cent. XVI. 76. 
9) Apost. Cent. XVI. 75. 

Plat Theaet, Ὁ, 1654. C. φαι-] 

ἐπὶ | 

πρὸς Κρῆτα κρητίζεις. Macar. 
[πρὸς Κρῆτα κπρητέζϑις᾽ ἐπὶ 
τῶν πρὸς τοὺς ὁμοίους wevdo- 
μένων. Πρὸς Κᾶρα καρέζε ες 
διοίον. Eustath. Opusc. p. 287. 
l. 49. ἐκρήτιζε δὲ ἄρα πρὸς Κρῆτα 
ἐκεῖνος. Plut. Aemil. Paul. c. 55. 

τοὺς μὲν οὖν ἐπεσταμένους ἄκρι-- 

βῶς αὐτὸν ovx ἔλαϑε κρητίζων 
πρὸς Κρῆτας. Lysand. c. 20. σειρὸς 

Κρῆτα ὃ᾽. ἄρα, τὸ τοῦ λόγον, 

κρητίζειν nyroes τὸν Φαρνάβαζον. 
41) Apost. Gent, XVI. 87. 

Macat. πρὸς λέοκτα δορκόι 
ἅπτεται nexus ἐπὶ τῶν πρὸρ 
τοὺς κηδίτεσνας δριξύντων. | ld. 

* 
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* 

| - TO m μετὰ Tov τ. 

Πτερυγίξ δὲν ** ἐπὶ τῶν ἐπηρμένων καὶ ἀνύσαι τι 
μὴ ἰσχυόντων εἴλησυται ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐπιβαλλομέ- 

.. 90» μὲν. ἐπιπέτεσϑαι γεοσσῶν, μὴ δυναμένωγ δὲ, καὶ εἰς 
γῆν 1 σιπτόντων. 

Πτολεμαῖς δίκῃ ?* ἐπὶ τῶν ἀναβαλλομένων᾽ πρε-- 

αβύτις δὲ. ἦν 7 Πτολεμαΐς, ἄχρις ov ἀποϑάνοι δίκας 
λέγουσα" καὶ ἀεὶ ὑπερτιϑεμένη διὰ τοῦ μηδέπατε βού-- 
λεσϑαι ἀπαλλεγῆναι τοῦ δικαζεσϑαι. , 

Πείσσε πτίσσε ? τὸν ᾿Αναξάρχου ϑύλακον, 
οὐ γὰρ πτίδσεις “Μναξαρχον᾽ οὗτος συσχεϑεὶς ὑπὸ ᾽4ρ-- 
χελάου τοῦ τυράφνου καὶ βληϑεὶς ἐν OÀAu« ἐπτέσσετο 
μοχλῷ ξυλίνῳ πτίσσεσϑοι δέ ἐστι τὸ δίκην πειοσάνης 
τύπτεσϑοι 4" ἔνϑεν xol πτισσάνη παρὰ τὸ πείσσεσϑαι" 
zwSoouevog δὲ οὕτως igr, αἰνιττόμενος οἷα᾽ φιλόσοφος 
δῆϑεν τοῦ σώματος μηδένα λόγον ποιεῖσϑαι. 

Πτεωχοῦ 5 φίλοι οὐδὲ οἱ γεννήτορξς. 

ΠΠτωχοῦ 5 πήῤα οὐ πίμπλαται" ἐπὶ τῶν ἀ- 
πλήστων. 

Πτωχοῦ βέλτιόν ἐστι. κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ᾽ ἀργοὺς 
δαῖτα πτώσσειν. 

^ 

habet praeterea: Πρὶν τοὺς 
ἰχϑῦς λαβεῖν τὴν ἅλμην 
ξυκᾷς 

προλαμιββαγόγτων. —  Ilodaov 
φύλλῳ τὸ τῶν ἐρώντων Oé- 
δεται βαλάντεον᾽ ὅτι oi ἐ- 
οὦντες πολλὰ ἀναλίσκουσιν. 
Ἰρᾳότερος περιστερᾶς" ἐπὶ 
τῶν πάνυ ἐπιεικῶν. — Πρ οσέ- 
χεταῖ δ᾽ ὥσπερ λεπάς᾽ ἐπὶ 
τῶν. τινος ἔχομέμων. --- Πρὸς δύο 

οὖδὲ Ἡρακλῆς. — Προςμέρου 

κύνες ἐπὶ τῶν σφόδρα ἀγρίων. 

ἐπὶ τῶν τοὺς καιροὺς 

4) Apost. Cent. XVI. 88. 
Aristoph. Plut. 575. 4122 φλυα- 
θεῖς καὶ πεερυγέξεις, ubi yide 
interpp. 

2) Àpost. Cent. XVI. 89. 
5) Apost. Cent. XVI. 92. 

Vide supra inter apoplhth. Ana- 
xarchi. p. 105. 

A) τύπτεσϑαε apogr. Dr. om. 
5) Apost. Cent. XVI. 93. 
6) Apost. Cent. XVI. 914. 

Macar. ἐπὶ τῶν ἀπλήστων om. Ex 
Callimacho: vide Fr. CCCLX., 
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Τὸ π μετὰ τοῦυ. 

Πύϑια καὶ 4ήλια 7" ἐπὶ τῶν ταχέως ἀπολλυμέ-: 
»u»* φασὶ Πολυκράτην, τὸν Σάμου τὐραννὸν, Πύϑια xol. 
“Ζήλια ποιήσαντα ἅμα ἐν Δήλῳ πέμψαι εἰς ϑεοῦ χρη-- 
σόμενον, εἰ τὰ τῆς ϑυσίας ἄγει κατὰ τὸ ὡρισμένον" "τὴν 
δὲ Πυϑίαν ἀνελεῖν, ταῦτα σοι καὶ Πύϑια καὶ “4ηλια, 
βουλομένη “δηλοῦν, ὅτι ἔσχατα" μετ᾽ ὀλίγον γὰρ χρόνον 
αὐτὸν ἀπολέσθαι συνέβη. Ἐπίκουρος δὲ ἔν vut τῶν 
πρὸς Ἰδομενέα ἐπιστολῶν ταῦτα φησι. 

Πυϑίων ὕστερος ἦκες δ. -Πλάτων". “ἀλλ᾽ 5 τὸ 
λεγόμενον κατότειν ἑορτῆς ἥκομϑ . ^ 

Πυϑαγρρικοὺς 3 κυάμους μὴ ἐσϑεεῖ ἀντὶ τοῦ 
μὴ αἀδίκει" οὗτοι γὰρ δι᾽ αἰνιγμάτων τὰ τῆς φιλοσοφίας 
ἐμάνϑανον ϑόγματα" παρεδίδοτο δὲ μετὰ τὰ ἄλλα καὶ 
τοῦτο τὸ αἴνιγμα, κυάμοὺς «δὴ ἐσθίειν, τουτέστι ur προ-- 

διδόντας τὸ δίκαιον δωροδοκεῖσθαι χρήμασιν" oL γὰρ 

᾿“ϑήνησι δικασταὶ τὸ παλαιὸν ἀντὲ ψήφων κυάμοις 
ἐχρῶντο πρὸς κατάκρισιν ἐν τοῖς δικαστηρίοις" φασὶν οὖν 
ἐχ τῶν κυάμων τῶν ἐκ τοῦ δικαστηρίου μὴ δεῖν ἐσϑέειν., 

Πυλωρὸς κακὸς "5" 

7) Apost. Cent. XVI. 95. 

8) Apost. Cent. XVI. 97. 
aliena quaedam addit. 

9): Apost. Cent. XVI. 97. 
Cfr. Clem. Strom. III. 5. p. 
521. ταύτῃ μυστικῶς ἀπαγορεύ- 

ουσε κυάμοις. χρῆσϑαε, οὐχ ὅτι 
πνευματοποιὸν, δύσπετον, "xdi 
τοὺς ὀνείρους τεταραγμένους ποι-᾿ 
εἰ τὸ ὄσπριον᾽ οὐδὲ μὴν ὅτε dv- 
ϑοώπου κεφαλὴ ἀπείκασται χύα-- 

μος. xara τὸ ἐπύλλιον ἐκεῖνο, 
Ἴσον os xvduovg τρώγειν, xev 

φαλάς τὲ τοκηων᾽ 
μᾶλλον δὲ ὅτι κύαμοι ἐοϑιόμε-- 
vos ἀτόκους ἐργάζονταν τὰς γυ- 

ἐπὶ. τῶν μὴ καλῴώς͵ gage, 

vaiseg , ubi vide Potter. Diog. 
Laért. VIII. ,segm. 9h. τῶν 'δὲ 
κυάμων ἀπηγόρενεν ἔχεσϑαι, διὰ 
τὰ πνευμιατύδεις. ὄντας, μᾶλλον 
μετέχειν τοῦ ψυχικοῦ" καὶ. ἄλ- 
λὼς, ποσμιωτέρας ἀπεργάζεσϑαν 

τὰφ γαστέρας, μὴ παραληφϑένταςι 
Segm. $4. φησὶ δὲ LdpiosorféAgg 
ἐν τῷ περὶ τῶν κυάμων, παραγ, 
yin | αὐτόν ἀπέχεσϑαι τῶν κυ- 
duo, ἤτοι ὅτε αἰδοίοις εἰσὶν Gee 
μοεοι, ἢ 64 “Διδου πύλαις (2y4— 
γατον γὰρ μιόγον),. ἢ ἢ ὅτι ηϑείρε:, 
ἢ ὅτε τῇ τοῦ δλου φύσει 0 0t0y, 
ἢ ὅτι ὀλιγαρχικὸν, πληροῦντα 

γοῦν αὐτρῖς. 
40) Ápost. Cent. XVI. 100. 
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σόντων᾽ Θυρικίων γὰρ ἐκ “Δελφῶν παραγενόμενός ἰδὼν 
τὸ Φιλίππου στρατόπεδον &y ᾿Ισϑμῷ τὰ στενὰ κατειλη-- 
φύτας, κακοὺς, ign, “πυλωροὺς ὑμᾶς, ὦ ΧΚορίνϑιοι, ἡ 
Πελοπόνησος ἔχει. - 

Πύϑου δ" Χελιδόνος" ἀντὶ τοῦ ἐγκαίρως ποίει 
τὰ σαυτοῦ" ἀπὸ τινος Χελιδόγος ϑεολόγου καὶ τερατο- 

σχόπρυ περὶ. τελῶν διειλεγμέπου" ὡς νασέας 0 Πατρεὺς 
ἐν τῷ. περίπλῳ" οἱ δὲ ὃ ὅτε. ϑρηνητικὸν τὸ ζῶον, οἱ δὲ ὅτι 

10, ἔαρ πρασημαίνει.. 
Πῦρ ἐπὶ "" πυρὶ: χαχὸν. ἐπὶ κακῷ" ταύτης μέμνη- 

ται καὶ Πλάτων καὶ "huiavuog * πῦρ ἐπὶ πῦρ ἡσϑόμην. 
πυῤῥάνδρου μηχάνημα. 13. οὗτος ἐγένετο πονη- 

qoc. xal συκοφάντης. , 
H » 

ET | Soit) MEC 

το v 5. W IDO 0.0 ET M 4T. . 
. ν * r 

* PS 
. 

^ - 

Παυσανίου. ΠΡ 'a 

ι. Παυσανίας: Ó ̓ Πλειστάναχτος πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα 
διατὶ τῶν ἀρχὰίων. νόμων οὐδένα κινεῖν ἔξεσει' παρ᾽ αὐ- 
τοῖς, ὅτι τοὺς νόμους, ἔφη, τῶν ἀνδρῶν, οὐ τοὺς ἄνδρας 
ἐῶν νομῶν κυρίους εἶναι δεῖ.. 

ΠΣ ΕΞ ἢ / 

* " TN M Noé ' ^ 

uy Apost. ' Cent. xvi $. adde Julian. Ep. 53. p. 551. Ἀ- 
45) Apost. Cent. XVII. 4. πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν. Clem. 

. Macar. πῦρ ἐπὶ δαλῷ ἐπὶ üv|Paedag. IÍ. 4. p. 175. οὐ γὰρ 
ἐὰ χέως γιγνομένων: 
πῦρ. Anthol. IV. c. 18. 

Ἔν κυάϑῳ τὸν ἔρωτα; τίνος χέ- 

"Ὁ" δεν; ἄρκετον oivo . 
«Ἵἰϑεσθὰι, χραδιήν᾽ m, "wi? np 

ἔπαγε. 
Plut. de discern: adul. y- 6i. 
À. πάρεστι μετὰ παῤῥησίας λα «-- 
vwodg ἣ κολακεία, πῦρ ἐπὶ πῦρ᾽ 
δπιεισφέφουηα, " ubi , Wyttenb: ?. qui: 

id. Ie ἐπὶ κατάλληλον ζεούση ἡλικίᾳ τῶν. ὑ- 

. γρῶν τὸ ϑερμάτατον ἐπεγχεῖν 
τὸν 

oivov , otovei πῦρ ἐποχετεύοντα; 

πυρὶ, ubi Potter. Platonis lo- 

cum (de legg. II. p. 410. 45} 

affert. 

45) Apost. Cent. XVII. 5. 

Πυράνδρον. — Macar. addit: Jh- 

ϑῶδε ὅδὸς" ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ ngat- 

τὀντὼν, ὡς «fioc ᾿Κόρινϑος. 
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. Ἐπαινοῦντος δὲ αὐτοῦ ἐν Τεγέᾳ μετὰ τὴν φυγὴν 
τοὺς “Τακεδαιμονίους εἶπέ τις, διατί οὖν οὐκ ἔμενες ἐν 
Σπάρτῃ, ἀλλ᾽ ἔφυγες, ὅτε οὐδ᾽ ἰατροὶ, ἔφη, παρὰ τρῖς 
ὑγιαίνουσιν, ὅπου δ᾽ οἱ νοσοῦντες, διατρίβειν εἰώϑασιν. ' 

Ἰατροῦ 1 ἐπισκεπτομένου αὐτὸν, χαὶ εἰπόντος οὐδὲν 

κακὸν ἔχεις, οὐ γάρ σοι ἰατρῷ, ἔφη, χρῶμαι." 
ἹΜεμφομένου δέ τινος αὐτὸν τῶν φίλων," διότι ἰα.- 

τρὸν τινὰ κακῶς λέγει, πεῖραν οὐκ ἔχων αὐτοῦ, οὐδὲ 
ἀδικηϑείς Tt, ὅτι, εἶπεν, εἰ ἔλαβον GULOU πεῖραν οὐκ 
ἂν ἔζων.. 

Παιδαρέτον. 

Παιδάρετος λέγοντός τινος ὅτε πολλοί εἶσιν οἱ πο-- 
λέμιοι, οὐκοῦν, ἔφη, ἡμεῖς εὐκλεέστεροι ἐσόμεϑα, πλεί-- 
ovg γὰρ ἀποχτενοῦμεγ. ——— 

* Ὁ αὐτὸς οὐκ ἐγκριϑεὶς elg τοὺς τριακοσίους, ἥτις 
ἦν ἐν τῇ πόλει πρὠνπτείουσα τιμὴ τῇ τάξει, ἱλαρὸς καὶ 
μειδιῶν ἄπῃει, χαίρειν λέγων, εἰ τριακοσίους ἡ πόλις 

ἔχει πολίτας, ἑαυτοῦ βελτίονας. 

Πολυαίνου. 

Πολύαινος ἔφη, ὅσῳ ἄν πλέον εὐεργετήσῃς τὸν φί- 

λον, τ τοσούτῳ μᾶλλον τὸ σαυτοῦ συμφέρον ποιήσεις" αν-- 

τιστρέφει γὰρ πάλιν εἰς ἡμᾶς ἡ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔγνοια. 

Περικλέους Ὁ 

Περικλῆς ὑπὸ τινος τῶν φίλων παρακαλούμενος ἐν 

πράγματί τινι οὐχ ὁσίῳ δοχοῦντι βοηϑήσειν ἐκείνῳ ἔφη, 

δεῖ μὲ συμπρατξειν τὸϊς φίλοις ἀλλὰ μέχρι βωμῶν. 

4) Laur. ἰατροῦ δ᾽ ἐπισκ. dejeraret, his ad eum verbis 
4) Laur. hoc nomen om. Cfr. | usus est: 

Aul. Gell. N. A. I. 3. Pericles | δεῖ pe συμπράττειν φίλοισιν, ἀλλὰ 

— quum armicus eum rogaret, μέχρε τῶν ϑεῶν. 
ut pro re causaque ejus falsum 

as 
* 
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^ 9 * Ὁ αὐτὸς, ónore μέλλοι στρατηγεῖν ἀναλαμβάνων 

“τὴν χλαμύδα πρὸς ἑαυτὸν &eyd πρόσεχε Περίκλεις, ἐλευ-- 

«ϑέρων μέλλεις ἄρχειν Ἑλλήνων καὶ “᾿ϑηναίων. 

'* Ὁ αὐτὸς μέλλων 3 ἀποϑνήσκειν ἑαυτὸν ἐμακάριζεν, 

δτι μηδεὶς "Amaia ἱμάτιον “μέλαν δὲ αὐτὸν ἐνεδύσατο. 

* Ὁ αὐτὸς ἐκέλευε. τοὺς ϑηναίους τὴν “γιναν 

᾿ὥσπερ λήμην ἀφαιρεῖν τοῦ Πειρεῶς. 

' *"O, αὐτὸς * ᾿Αλκιβιάδου ἐλϑόντος ἐπὶ ϑύρας αὑτοῦ, 

καὶ εἰπόντος αὐτῷ μὴ σχολάξειν, ἀλλὰ σκοπεῖν ὅπως 

ἀποδώσῃ λόγους ᾿“Ιϑηναίοις, οὐ βέλτιον ἔφη, c σχοπεῖν ἢν, 

ὅπως μὴ ἀποδώσω. 

Εὐπόλεδος. LN 

Περικλέης Ὁὐλύμπιος ἤστραπτεν, ἐβρόντα, 
Συνεχύχα τὴν Ἑλλάδα, πειϑώ τις ἐκάϑιξεν 

End vote χείλεσιν" οὕτως &xnAst xol μόνος 
Τῶν ῥητόρων τὸ κέντρον ἐγκατέλιπε τοῖς ἀχλροωμένοις ὅ. 

Περιάνδρου: 

.* Περίανδρος ἐρωτηϑεὶς, διατί οὐκ ἀποτίϑεται τὴν 
ἀρχὴν, εἶπεν, ὅτε τῷ κατ᾽ ἀνάγκην ἄρχοντι καὶ τὸ éxov- 
σίως ἀποστῆναι κίνδυνον φέρει. 
z Περίανδρος Κυψέλλου Κορίνϑιος ἔφη. 

ἹΜελέτα τὸ πᾶν. καλὸν ἡσυχία "* ἐπισφαλὲς προ- 
σπέτεια 8. 

Κέρδος αἰσχρὸν ? φύσεως κατηγορία. “ημοχρατία 
κρείσσων τυραννίδος *?. Αἱ μὲν ** ἡδοναί ϑνηταὶ, αἱ δ᾽ 

΄3) Plut.;Per. 58. 6) Diog. -Laért. I. segm. 99. 
à) dicibiadis apophthegma| 7) Segm. 97. 

Plut. Alc. 7. | 8) Segm. 97. . 
"5)' Sequitür in impr. "4ρι-' 9) φύσεως κατηγορέα Diogenes 

στοφάνους non habet. 
* πένητες xol γεωργοὶ dus τις 10) Segm. 97. 

ξυνέτω δήματα 11) Ibid. sed Diog. αἱ μὲν 
et septem vv. sqq. ex Pace. ἡδοναὶ φϑαρταὶ, αἱ δὲ τεμαὶ ἀϑ. 
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ἀρεταὶ ἀϑάνατοι. Εὐτυχῶν μὲν μέτριος 15 1034, . ἀτυχῶν 
δὲ φρόνιμος" φειδόμενον χρεῖττον ἀποθανεῖν ἢ ζῶντα 
ἐνδεῖσθαι. Σεαυτὸν ἄξιον παρασκεύαζε τῶν γονέων" ζῶν 

μὲν ἐπαινοῦ, ἀποθανὼν δὲ μακαρίζου" φίλοις ** εὐτυ-- 
χοῦσι καὶ ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσϑει. Ὃ ἂν ** ἑκὼν ὁμο-- 
λογήσῃς πονηρὸν, παράβαινε. —doycv "5 ἀποῤῥήτων ἐκ-- 
φορὰν μὴ ποιοῦ. 

“δοιδόρει ὡς ταχὺ φίλος ἐσόμενος. Τοῖς μὲν νόμοις 
παλαιοῖς χρῶ, τοῖς δ᾽ ὄψοις πρόσφατοις. Μὴ. μόνον "5 
τοὺς ἁμαρτάνοντας χόλαζε, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κώ-. 
λυε. ““υστυχῶν χρύπτε, ἵνα μὴ τοὺς ἐχϑροὺς εὐφράνῃς. 

Πιττακὸς ΜΨιτυληναῖος 

τάδε ἀπεφϑέγξ oro "7. Ἐγγύη πάρα δ᾽ ἄτα" φίλων παρ-- 
ὄντων καὶ ἀπόντων μέμνησο. 

Mg τὴν ὄψιν καλλωπίζου, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύ-- 
μᾶσιν σϑι καλός. Mr) πλούτει καχῶς. ἽΜη σε διαβαλ-- 
λέτω λόγος εἰς τοὺς πίστεως κεκοινωνηκότας. Χολακεύ--- 
twv γονεῖς μὴ ὄκνει. ἸΠὴ προσδέχου τὸ φαῦλον. Οἵους 
ἂν ἐῤάνους ἐνέγκῃς τοῖς γονεῦσι, τούτους αὐτὸς ἐν τῷ 
γήρᾳ παρὰ τῶν τέκνων προσδέχου" χαλεπὸν τὸ εὖ γνῶ-- 
γαι" ἥδιον τὸ ἐπιϑυμίας τυχεῖν. ᾿Ανιαρὸν ἀργία. Κακὸν 
ἀκρασία. “ἰδασκε καὶ μάνϑανε τὸ ἄμεινον. "tore μὴ 

| tod. DM ὧν πλουτῇς τὴν εὐτυχίαν κρύπτε. Φϑόνον 
χάριν μὴ οἰκτείρου.. Μὴ πᾶσι πίστευε. 

* Πιττακὸς ἀδικηϑεὶς ὑπὸ τινος καὶ ἔχων ἐξουσίαν 
- 4 , ? A 

αὐτὸν κολάσαι, ἀφῆκεν, εἰπὼν, συγγνωμῃ τιμωρίας ἀμεέ:- 
* ἢ ' X , 

»o»' τὸ μὲν γὰρ ἡμέρου φύσεώς ἐστι, τὸ δὲ ϑηριωδους. 

15) Segm. 98. 
16) Diog. Laért. segm. 98. 

n μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀλ- 

λὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κόλαζε. 
17) Diog. Laért. nihil ho- 

rum habet. 

12) E/rvyóv μὲν addidi ex 
Diogene. 

15) Segm. 98. n 

'" fh) Apogr. Dresd. ὃν. ἄν £. 
6 μμολογήσεις. Diog. 'segm. 98. 6 

ἄν διμολογήσης. διατήρει. 

55 * 
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“ Ὁ αὐτὸς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνϑρώπων ϑεοῦ τι 

μέρος ἔλεγεν ἔχειν. 

ΠπΠλουτάρφχου "3. 
, 9 PI 3 Π] J ? * ^ y 

Πλουταρχος ἔφη, οὔτε πίπτοντος ἔστιν ορϑοῦν, ov- 

τε διδάσκειν ἀγνοοῦντος, οὔτε ἀκοσμοῦντος κοσμεῖν», ἢ 
τάττειν ἀταχτοῦντος ἢ ἄρχειν μὴ ἀρχομένου. 

Πυϑαγόρου. 

,Πυϑαγόφας ἔλεγε , δεῖ φυγαδεύειν παᾶντα τρύπον χαὶ 
ἐκκόπτειν τὴν νόσον ἀπὸ τοῦ σώματος, τὴν αιεαιδευσίαν 
ἀπὸ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀσέλγειαν: ἀπὸ τῆς γαστρὸς, τὴν 
στάσιν ἀπὸ πόλεως, τὴν διαφωνίαν ἀπὸ τῆς οἰκίας xui 
κοινῇ ἀπὸ πάντων τὸ ἀχρατές. 

* Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος, vl ἔστε φίλος, ἔλεγεν, ἀλ- 
Aog ἐγώ 19, 
0v for αὐτὸς εἶπεν, εἰσιέναι εἰς τὰς πόλεις πρῶτον 

τρυφὴν, ἔπειτα κόρον, εἶτα ὕβριν, παρὰ δὲ ταῦτα 

ὄλεϑρον. 
* Ὁ αὐτὸς τῶν πόλεων ἐκείνην εἶπεν ἀρίστην, τὴν 

ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἔχουσαν. | 
* Ὁ. αὐτὸς τούτους ἐφη καϑισταναι ἄρχοντας, οἶτιν- 

vt éx παίδων καλῶς ἤχϑησαν, καὶ εἰς ἡλικίαν ἐλθόντες 
μὴ γεγόνασι προδύται τῆς αὐτῶν" "ἡλικίας, λημμάτων 
χάριν. 

“Ὁ αὐτὸς ἔλεγε τὴν μέθην. μανίας εἶναι μελέτην. 

*'O αὐτὸς ἔφη, ζητεῖν δεῖ xol καὶ ἄνδρα καὶ τέκνα 
καὶ φίλους τοὺς κατὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βίου παρα- 
ὠένοντας. 

* Ὁ αὐτὺς ἔφη, ἃ μὴ δεῖ ποιεῖν, μηδὲ ὑπονύξι 

στοιεῖν. 

18) Hoc et sd. Laur. om. | Cfr. Wyttenb, ad Plut. de ΜΆ. 
19) Glem. Strom. II. 9. P. | Amie. P 95. E. 

A50. 314. d δὲ ἑταῖρος Vregos bydf. ! 



* Ὃ avrog εἶπεν" 
“Δείσω συνετοῖς, ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι... 

* Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, ξένος ἀνὴρ δίκαιος οὐ μόνον πο-- 

λίτου ἀλλὰ καὶ συγγενοῦς διαφέρει. 
s. 

* 'O αὐτὸς ἔλεγε, μεγάλην παιδείαν νόμιζέ, δι᾽ ἧς 

δυνήσῃ φέρειν ἀπαιδευσίαν. * 
» c 1.4 4 - [4 M! LETS 4 4 

Ο αὐτὸς εἶπεν, οἵ μη κολαξοντες τοὺς κακοὺς, 
, * ^ * * ’ 

βουλονται ἀδικεῖσθαι τοὺς ἀγαϑους. 

τ) αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ποιοῦσιν ἄνϑρωποι ϑεῷ 
δμόεον, ἔφη, ἐὰν ἀληϑεύωσιν' οἱ δὲ μάγοι ἀποφαίνονται 
φτοῦ μεγίστου τῶν ϑεῶν, ὃν Ὡρομάγδην καλοῦσιν, ἑοικέ-- 

vaL τὸ μὲν σῶμα φωτὶ, τὴν δὲ ψυχὴν ἀληϑείᾳ. 
* ^ t 

* 'O αὐτὸς εἶπεν, ἢ σιγὴν καίριον ἔχε, ἢ λόγον 
ὠφέλιμον. 

* O0 αὐτὸς. ἔφη, καλόν ἔστι συξῇν γυναικὶ ϑυμώδει 
χάριν ἀσκήσεως, καὶ γὰρ τοὺς ἱππέας ἐϑίξεσϑαι δεῖ TQa- 

χέσιν ἵπποις x&xo ἦσϑαι" τούτων γὰρ κρατήσαντες καὶ τῶν 

ἄλλων ῥᾳδίως κρατήσουσιν. 

"ΠπΠινδαροῦυ. 

, 

“άκων ἔφη: καταπεσεῖν ἂν τὴν Ἑλλαδα. ὀχουμένην. ἐρεί-- 
eot, τοιούτῳ. 

Πινδάρου γφάψαντος, Ἕλλαδος ἐρεισμὴ ᾿᾿ϑῆναι ao 

* Πλάτωνος. 

Πλάτων a ὀργισϑείς ποτέ τινὶ τῶν δούλων, χάριν 

ἔχειν τοῖς ϑεοῖς ἔλεγεν αὐτὸν, ὅτε ὀργίζεται" κολασϑῆναε 
γὰρ ἂν πάντως, εἰ μὴ ὠῤγίζετο.. 

40) Fragm. Dithyramb. 4.|va: μὲν αὐτῷ πατρὶς, αἱ λιπαραὶ, 

ed. Dissen. Locus saepe ἃ ve-| xo: ἀοέδεμοι, καὶ τῆς Ελλάδος 
teribus autoribus laudatus: Luc. | ἔρεισμα. 
Demost. Encom. 10. οὐκ 4495- | .21) Stob. T. 20. 45. 
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ὋὧὉ αὐτὸς ἄλλοτε ?* ὀργιξόμενος τῷ οἰκέτῇ, ἐπιστάντος 
Ἀενοχράτους, λαβὼν ἔφη τοῦτον μασείγωσον, ἐγὼ γὰρ 
ὀργιξόμαι" φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ἐπανατεινόμενον τὴν χεῖρα 
τῷ παιδὶ, ἑστάναι χρόνον πολὺν μετέωρον ταύτην ἔχοντα. 
καὶ τὴν αἰτίαν ἐρωτώμενον φῆσαι ** κολάζειν τὸν ἐξ αὐτοῦ 
προυρμήσαντρ; Spo». 

Ὃ αὐτὸς λοιδορούμενος ὑπὸ τινος, λέγε, ἔφη, xa- 

. xig, ἐπεὶ καλῶς ovx ἐμαϑες. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, πᾶς ὁ ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῇν χρυ-- 
σὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος. 

᾿ς Ὃ αὐτὸς εἶπεν, ἐσχάτη ἀδικία δοκεῖν δίκαιον εἶναι, 

μὴ ὄντα: 
ε 4 * «4 , € «4 4 s 4 . 
O αὐτὸς εἶπε, πενίαν «ἡγητέον εἶναι, μῃ τὸ τὴν ου-- 

A 34 ! 9 2 ^ * ^ ? , 
σίαν ἔλαττω ποιεῖν, ἀλλὰ. τὸ τὴν ἀπληστίαν πλείω. 

Ὃ αὐτὸς ᾿Αντισϑένους ἐν τῇ διατριβῇ ποτε puxpo- 
λογήσαντος, ἀγνοεῖς, εἶπεν, ὅτι τοῦ λόγου μέτρον ἐστὶν 

ΕῚ c , ? 3 €« 5 ' 
Ovx O0 λέγων, αλλ ὁ ακουων. 

Ὃ αὐτὸς ἐφη, πιόντα τὸν ἄνϑρωπον ἵλεω εὖτε ἢ 
σερότερον «γενέσθαι, ἀγαϑῶν. τε ἐλπίδων καὶ δυνάμεως 
πληροῦσϑαι, παῤῥησίας γὰρ μεσὶοῦται, “καὶ ἐλευϑερίας 
πάσης καὶ ἀφοβίας, καὶ τοῦ πρᾶξαί τε ἀόκνως ἔχει" ὅϑεν 
«“αχεδαιμόνιοι ἀκρατοποτοῦντες ὁπλίζονται. 

Ὃ αὑτὸς ἔφη, πᾶσα ἐπιστήμη, χωριξομένη δικαιοσύνης 
καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, ἀλλ᾽ οὐ σοφία φαίνεται. 

O0 αὐτὸς εἶπε, μεϑύων κυβερνήτης καὶ πᾶς παντὸς 
EE 
ἄσχων ἀνατρέπει πάντα, εἴτε πλοῖον, εἴτε ἄρμα, εἴτε 

στρατόπεδον, εἴτε ὃ TL ποτὲ εἴη τὸ κυβερνώμενον ὑπ᾽ 
? D 

αὐτοῦ. 
Ὃ αὐτὸς &gm' ἐπιστήμῃ ydo δεῖ χρίνεσϑαι, ἀλλ᾽ 

οὐ πλήϑει τὸ μέλλον καλῶς "ριϑησεσϑαι, 

23) Idem in Apophth. Cod. ἀνιμᾶτο ὕδωρ, καὶ ἐξέχεεν εἷς 
Vat. CLI. legitur. Ibid. Πολλάκις | γῆν, κολάζων τὴν ἔπιεϑυμιέαν. 
διψήσας ὅ' ᾿ Πλάτων i ἐκ τοῦ φρέατος 39 Vat. φῆναι. 
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ἢ Πλειστάρχου. 

Τιλείσταρχος “εωνίδου συνηγόρου τινὸς γελοῖα λέ! 

γοντος, οὐ φυλάξῃ, ἔφη, ὦ ξένε, συνεχῶς γελοιάζων, 

ὅπως μὴ γελοῖος γένῃ, ὥσπερ καὶ οἱ συνεχῶς παλαίοντες 
παλαισταί; 

Ὃ αὐτὸς, λέγοντός τινος, ὅτι κακολόγος τις αὐτὸν 

ἐπήνει, ϑαυμάζω, εἶπεν, εἰ μή τις αὐτῷ εἶπεν, ὅτε ἀπέ-- 

ϑανον, ζῶντα γὰρ ἐχεῖνος οὐδένα καλῶς λέξαι δύναται. 

ἘΠπΠλειστώνακχεος. 

Πλειστώναξ, ὁ Παυσανίου, ᾿“ττικοῦ. τινος ῥήτορος 
ἀμαϑεῖς ἀποκαλοῦντος τοὺς “Πακεδαιμονίους, ὀρϑῶς, ἔφη, 
λέγεις, ἡμεῖς γὰρ Ἑλλήνων μόνοι οὐδὲν κακὸν μεμαϑή-- 
χαμὲεν παρ᾽ ὑμῶν. 

"Πολυδωροῦυ. 

Πολύδωρος, ὁ “Αλκαμένους, ἀπειλοῦντός τινος τοῖς 
ἐχϑροῖς συχνὰ, οὐ συνίης, ἔφην τὸ πλεῖστον καταναλέ-- 

σχων τῆς τιμωρίας. . 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, διατέ Σπαρτιάται. κατὰ πόλε-- 
. ' ? ΠῚ et » 3 “ 8 

μὸν κινδινευουσιν ανδρείως, Ort, ἔφη, αἰδεῖσθαι vovg 

ἡγεμόνας ἔμαϑον, οὐ φοβεῖσϑαι ?*, 

"Mox τοῦρ στοιχείου. 

Τὸ o μετὰ τοῦ a. 

-“Ῥαδαμάνϑυος * δρκος" ἐπὶ τῶν ἐπὶ δικαιοσύνῃ 

24) Impr. addunt: ZJargo-| 1) Apost. Cent. XVII. 7. δᾶ- 
πλέους septem vv. qui inc. καὶ | dit: λέγεταε καὶ Ῥαδαμάνϑυος 
νῦν τὰ δεινὰ ταῦτα καὶ τὰ πολλ᾽ | χρίσις. Macar. ἐπὶ τῶν κατὰ ju— 
ἔπη. , ' κροῦ τινος ὁ μγυόντων, ἤγουν κριοῦ, 
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8 e y 8 

μαρτυρουμένωγ' ὁ δὲ δρκος ἦν κατὰ χην 

σλατάνου ἢ κριοῦ ἢ τινος ἄλλον τοιούτου, οἷς ἦν μέγεστος 
et et , , , , ^ 4 

090xog ἅπαντι λόγῳ xvov ἔπειτα ypv' τοιοῦτοι δὲ xai oi 
Li e? 

Σωχρατοὺς OQXxot. 

8 » a 

, f ω 4 ? 4 

Ῥιδιὰ ? παντὰ ϑεῷ τελέσαι καὶ ἀνήνυτον οὐδέν. 
€ Α 3 2 “ , , 
Pavig 3 ἐνδελεχοΐσᾳ κοιλαίνει πέτραν. 
Ῥαχίας 4 λαλίστερος᾽ ἐπὶ τῶν ἀδολέσχων" ταῖς 

γὰρ ῥαχίαις συνεχῶς εἰςβάλλοντα τὰ κύματα ψόφον ἀπο-- 
τελοῦσι. 

᾿ ' 

Τὸ o μετὰ τοῦ e. 

Ῥεχϑὲν * δέτε νήπιος ἔγνω" ἐπὶ τῶν ἀνοήτων, 
Ῥεῖα 9 ϑεὸς κ᾽ ἐθέλων καὶ τηλόϑεν ἄνδρα σαώσαι. 

Τὸ ἡ μετὰ τοῦ ἡ. 
ε , 34. U TES 2; , € 1 
Ῥηγίνου 7. δειλοτερος" ἐπὶ τῶν χαϑ' ὑπερβολὴν 
“ 4 , ^ , 

δειλῶν" καὶ δειλίτερος τοῦ magaxumrovrog* Ἐέναρχος γὰρ 
. f * 

Zuwqorog ἐκῳμώδει τοὺς Ῥηγίνους ὡς δειλοὺς, ὑπὸ 
Διονυσίου ὃ τοῦ τυραννου πεισϑείς. 

[LO Ld *? 3 ᾿ 

᾿ς Ῥηΐδιον 3. δὲ ϑεοῖσι τοι οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
μὲν κυδῆναι ϑνητὸν βροτὸν ηδὲ κακῶσαι. 

Τὸ ρ μετὰ τοῦ ο. 

Ῥοδίων χρησμὸς "5" ἐπὶ τῶν περιεργότερον πυν-- 

κύχγου, λαχάνων καὶ τῶν ὅ μοέων. 
ῬΜαδαμαάνϑυος κρίσεις ἐπὶ 
τῶν δικαιοτάτων... 

2) Lini versus, .vide Gaisf. 
Poét. min. T. III. p. 565. . 

5) Apost Cent. XVII. 9. 
plura addit. Aristaen. Ep. I. 17. 
δανὶς γὰρ ὕδατος ἐνδελεχῶς ἐπι- 
σταάζουσα καὶ πέτραν οἱἷδὲ κοι- 

λαένειν, ubi Boisson. . . 

5).AÀpost. Cent. XVIL 12. 
addit: Ὁμήρου, Aristd, ὑπὲρ τῶν 

τεττ. p. 235. ἀλλ᾽ ἢ μὲν παροι- 
μία καὶ Ὅμηρός (Il. P. 57.) φη- 

σε, δεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 
6) Od. r. 251. 

7) Apost. Cent. XVII. 45. 
8) Apogr. Dresd. et Apost. 

Διονύσου. Macar. habet: Ῥη- 

γματα avri σχηματων᾽ ἐπὶ τοῦ 
παραπολαύοντεός τινος, διὸ πράτ- 
rei. . Id. Ῥήματα ἀντὶ ἀλφίτων. 

9) Od. 17. 212. 
10) Apost Cent. XVIL 17. 

ἢ κυνὸς ἢ 
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᾿ϑανομένων᾽ Ῥόδιρι “γὰρ τῇ «Τινδίᾳ ᾿4ϑηνᾷ Svovreg xa9' 
ἑκάστην ἡμέραν διετέλουν τῷ ναῷ εὐωχούμενοι" οὐκ ἦν 
δὲ αὐτοῖς ἔϑος ἀμίδα εἰσφέρειν" ἠρώτησαν οὖν, el τοῦτο 
δέοι ποιῆσαι ?** συγκαταινέσαντος δὲ πάλιν ἀνετουνϑά-- 

γοντο, χαλκῆν δὲ ἢ ὀστρακίνην᾽ ὁ δὲ ὀργιαϑεὶς ἀπεφή-- 
γατο μηδὲ ἑτέραν. | 

Ῥόδον ἀνεμώνῃ | xa συγκρίνεις" ἐπὶ τῶν τὰ ἀνο-- 
poca συμφυόντων 13 xal συγκρινόντων. ᾿ 

( 

Ῥόδα ** μ᾽ εἴρηκας" avi τοῦ, ἐμοὶ τὰ παρὰ σοῦ 
εἰρημένα δόδα ἐστί. 

Ῥόδον "5 παρελϑὸν μηκέτι ζήτει πάλιν" ἐπὶ. 
τῶν κυδαινόντων τινάς. 

Ῥόδιοι '5 τὴν ϑυσίαν' ἐπὶ τῶν ἔν. ἱεροῖς Bla- 
σφημούντων. . 

} 

| ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
Ῥωμαῖος *? ὑπὸ τῶν φίλων νουϑετούμενος, ὅτι σώ-- 

φρονα καὶ πλουσίαν καὶ ὡραίαν ἀπεπέμψατο, τὸ καλλί-- 
pov αὐτοῦ προτείνας καὶ γὰρ τοῦτο, ἔφη, καλὸν ἰδεῖν 
καὶ κοινὸν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς οἶδεν ὃ ὅπου μὲ θλίβει" δεῖ τοίνυν 

μὴ προικὶ μηδὲν μηδὲ κάλλει τὴν γυναῖκα πιστεύειν, ἀλλ᾽ 
ἐν οἷς ἅπτεται μαλιστα τοῦ 

Macar. Ῥόδιοι γὰρ et sqq. om. 
Idem exstat inter apophth. 
impr. 

-— 

41) ἠρώτησαν — ποιῆσαι Codd. 
et impr. om., recepi ex Ápost. 

12) Apost. VE XVII. 18. 
Theocr. Id. V. 

414" οὗ pP ἐστὶ xvydofla- 
Tog οὐδ᾽ ἀνεμώνα 

Πρὸς δόδα, τῶν ἄνδηρα παρ᾽ ai- 
μιασιαῖσι πεφύκῃ. 

ἀνδρὸς, ὁμιλίᾳ καὶ ὕϑει καὶ 

Macar. ἐπὶ τῶν τὰ ἀνόμοια συμ-- 
βαλλόντων. 

45) Apost. συμβαλλόντων. 
44) Apost. Cent. XVIL 19. 

Aristoph, Nub. 910. 
45) Apost. Cent. XVII. 231. 

παρελϑών. In fine addit: 7 ἐπὶ. 
τῶν μεταμελομένων περί πι καὶ 
Hu δυναμένων τι ἀγνύσαι. 

16) Apost. Cent. XVII.,293. 
17) Plut. Praec. Cenjugal. 

6, 42. 
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δυμπεριφορζ, ταῦτα ur σκληρὰ μηδὲ ἀνιῶντα xa9^ ἡμέ.- 
qm. ἰλλ᾽ εὐάρμοστα καὶ ἄλυπα xol προσφιλῇ παρέχειν. 

, 5 Οἱ ἐκ Μουσῶν ovzol εἰσι Ὁ 

Ρῆσος E ὑτέρπης. Ὀρφεὺς Καλλιόπης ἢ Ketoig. 
fi ἵνος Τερψιχόρης. Θρᾷξ Θαλείας. Παλαίφατος Ἔρα-- 
τοῦς. ̓  Θάμυρις ἹΜελπομένης. Σειρήνες Πολυμνείας. 

“Ρευστὸν ?? τὸν κόσμον ( ἀραχνώδη γοει. 

“Ρεῖται γὰρ καὶ παρέχεται ὡς χόρτος πᾶσα φύσις. 
ἣ ᾿Ῥήτωρ πονηρὸς τοὺς νόμους λυμαίνεται 

'Ayvóc δὲ ῥήτωρ εὔκρατος ἁρμονία. 

, ᾿ * - no | 
Ἵρχη τοῦ G0 στοιχείέου. 

Τὸ 6 μετὰ TOU a. 

. Σαλαμινία * γαῦς" ἐπὶ τῶν ταχέων" δυο δὲ ἦσαν 
νῆες παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ  ὑπηρέτιδες ταχυδρόμοι᾽ j 
Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία, ὧν E μὲν Σαλαμινία τοὺς 
ἐγχαλουμένους. εἰς κρίσιν ἦγεν, ἣν καὶ ἐπὶ ᾿Αλκιβιάδην 
φησὶ πεμφϑῆναι Θουκυδίδης" ἡ δὲ Πάραλος τὰς ϑεωρίας 
ἀπῆγε, τουτέστι τὰ εἰς ϑεωρίαν πεμπόμενα. 
u Σαρδαναπάλου ? βίος" Καλλισϑένης ἐν δευτέρᾳ 
τῶν Περσικῶν δύο φησὶ γεγονέναι Σαρδαναπάλους, ἕνα 
μὲν δραστήριον xol γενναῖον, ἄλλον δὲ μαλακόν" ἔν Νίνῳ 
δ᾽ ἐπὶ τοῦ μνήμάᾶτος αὐτοῦ τοῦτ᾽ ἐπιγέγραπται" 

Σαρδανάπαλος ὁ ὅ ᾿Ανακυνδαραξου παῖς Ταρσόν τε 

48) Hecepi ex impr., quae Cfr. Interpr. ad Aristoph. Av. 
postea proverbia quaedam con- | 147. 
tinent. 2) Apost. Cent. XVII. $6. 

19) Hoc et sqq. Laur. noh Macar. Zeapdavanalos ' ἐπὶ τῶν 
habet. ὁ βοοδιαίτων. 

4) Apost. Cent. XVIL 24.' 5) Verba ᾿Σαρδανάπ. ὃ et 
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4 , : 7 e - καὶ “γχιάλην ἔδειμεν ἡμέρῃ μιῇ σὺ δ᾽ ἔσϑιε, ni— 
Y € ! 3!» *?€4 / »] »Ὲ 

y6, Οχευξδ, ὡς ταγξ ἀλλα οὐδὲ τουτου ἐσεὶν αξια, 

τουτέστι τοῦ τῶν δακτύλων ἀποκροτήματος. 10 
γὰρ ἐφεστὼς τῷ. μνήματι ἄγαλμα ὑπὲρ τῆς κεφα-- 
λῆς ἔχον τὰς χεῖρας πεποίηται, ὥστ᾽ ἀναχροτεῖν 
τοῖς δακτύλοις" ταὐτὸν καὶ ἐν ᾿Αγχιάλῳ τῇ “πρὸς 
Ταρσὸν ἐπιγέγραπτοι ἥτις νῦν καλεῖται Ζεφύριον, 

Σαρδανεος * 
m ' 

αὐτῶν γελωντων. 

γέλως" ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ολέϑρῳ σφῶν 
* 

Σαυτὸν 5 ἐπαινεῖς ὥσπερ ᾿Αστυδάμας 'ποτέ.. 
ri 

Ἰὸ σ μετὰ τοῦ c. 

LI 

Σελίνου 9$ στέφανος πένθιμος" τὸ γὰρ αέλενον 

ἴῶοχ σὺ δ᾽ apogr. Dresd. non 
habet. — Veterum autorum 
loci, huc pertinentes, inveni- 
untur apud O. Muellerum de 
Sandone et Sardanapalo, in 
Museo Hhenano III. 1. p. 29. 
Ád.dictionem οὐδὲ τούτου cfr. 
Valck. ad Herod. IIl. 46. 

4) Apost. Cent. XVII. 58. 
addit: xai zZfjuev μὲν διαδοϑῆ- 
ναι, ὅτι οἱ Σαρδῶνα κατοικοῦγ-- 
τες αἰχμαλώτων τοὺς καλλίστους 
καὶ πρεσβυτέρους ὑπὲρ ἑβδομή- 
κοντα ἔτη τῷ Ἀρόνῳ ἔϑυον γε--. 
λῶντας ἕνεκα τοῦ τὸ ἔπανδρον 
ξμφανῆναι, τουτέστιν ἀνδρεῖον" 
ἢ ὅτε Σαάρδιον βοτάνη ἐστὶ δη- 
λητήριος, ἥτις ἅπαν τὸ σῶμα τοῦ 
φαγόντο; αὐτὴν σπασμῷ ὑποβαλ- 
Aes" di καὶ τῶκ χειλέων συστα- 
λέντων γυμνοῦσϑαι τοὺς ὀδόντας" 
καὶ γέλωτος φαντασίαν παρέχειν 

τοῖς ὁρῶσιν ὅϑεν ἔνιοι ἐν ὕβρει 
ὀνομάζουσι τὸν «Ζαρδώνιον γέ- 
λωτα ἔστι δὲ καὶ λίϑος οὕτω 
«αλούμενος. Macar. Σαρδόνιος 
γέλως ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ σφῶν 

αὐτῶν γελώντων. Cfr. Bóttiger 
Kunst-Mythologie Pars]. p. 358. 
Wyttenb. ad Plut. de superstit. 
P. 169. d. Paus. X. 17, 15. 4 
πόα δὲ 5 ὀλέϑριος σελίνῳ μέν igiw 

ἐμφερὴς, τοῖς φαγοῦσι δὲ γελῶ-- 
σιν ἐπιγένεσθαε τὴν τελευτὴν λ4- 
γουσιν᾽ ἐπὶ τούτῳ δὲ Ὃ μηρός τε 
καὶ o. ἔπειτα ἄνϑρωποι τὸν ἐπὶ 
οὐδενὲ yii Σαρδανιον 'γέλωτα 
ὀνομάζουσι. Plat. Pol. I. 537. À. 

καὶ ὃς ἀκούσας dyexay yaaé re uale 
σαρδάνιον, Bbi de varia scriptura 
disputat Cl. Schneider. Lucian. 
Jup. c. 16. Σαρυδώνιον ἐπιγελῶν. 

5) Apost. Cent. XVII. 29. plu- 
ra apposite addit. Cfr. Julian. 
ep. 12. p. 381. D. ἐτπιήνεσα γὰρ 
ἐμαυτὸν, ὥσπερ ὁ ̓ Αστυδάμας. — 
Macar. habet: Σὰ μεακὴ λύρα᾽ 
ἐπὶ τῶν εἰς τρυφὴν ἐκχεχυμένων. 
— Σαρδιανὸς καπηλος" ἐπὶ 
τῶν εἰς τὰ χείρω μεταβαλλόν-- 

των. — Σαπρότερος τρυγός" 
ἐπὶ τοῦ σφόδρα φαύλου. ᾿ 

6) Ápost, Cent. XVII. 50. καὶ 
Πλούταρχος et.sqq. non hahet. 

54 * 
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πένϑεσι nQoc5xet, Og ἔζη Δοῦρις ἐν τῷ περὶ ἀγώνων, 
καὶ Πλούταρχος ἐν συμποσίῳ, καὶ τοὺς ἐπισφαλῶς νο-- 
σοῦντας δεῖσθαι τοῦ σελίνου φαμέν. 

Σεσέλλισαι 7 xov! Αἰσχίνην" ἀντὶ τοῦ ματὴν 

ἐπῆρσαι" ἀπ᾽ «Αἰσχίνου τοῦ Σέλλου" ὃς ἦν κομπαστὴς 
καὶ ἀλαζὼν ἔν τε τῷ διαλέγεσθαι xal ἐν τῷ προσποιεῖ-- 
ὅϑαι πλουτεῖν. 

ἀντὶ τοῦ ψελλίζεσθαι. 

Σὲ δ᾽ 5. οἰωνίσαιε᾽ ἂν τις ἰδων" 

“Ἰυχόφρων δ᾽ ἀπέδωκε τὸ σελλέξζεσθαι 

παρόσον οὗ 
παλαιοὶ οἰωνίξοντο ἐκ τοῦ συναντῆσαι πρώτῳ ἐν τῇ ὁδῷ 
εἰδεχϑεῖ ἢ εὐειδεῖ καὶ σχοτενδύτῃ ἢ λευχειμρνοῦντι 9 

ως 

Τὸ σ μετὰ τοῦ η. 

Σήπενον 1o γερόντιον" ἐπὶ τῶν ἀσϑενῶν. 
Σηκοῖς ἐνστρέφῃ Τροφωνίου. 
Σήψειν "* καὶ πέτρην ὃ πολὺς χρόγος οὐδὲ σιδήρου 

᾿Φείδεται, ἀλλὰ μιῇ πάντ᾽ ὀλέκει δρεπανῃ. 

" Τὸ d μετὰ co! 

Σικελὸς * ὀμφακίζεται" ἐπὶ τῶν διὰ μιχρὰ 
ὑποπτευόμενα κέρδη μεγάλως βλαπτομένων" δύναται δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν τὰ ὡραιότερα ἐκλεγομένων τάσσεσϑαι. 

Σικελικὴ ? τράπεζα' ἐπὶ τῶν ἄγαν τρυφηλῶν. 

“- Plut. Timol. c. 26. τὰ μνή-- 
ματα τῶν νεχρῶν εἰώϑαμεν ἔπι-- 
εἰκχῶς στεφανοῦν σελίγοις " καὶ 
παροιμία τις ἐκ τούτου γέγονε, 
τὸν ἐπισφαλῶς γοσοῦντα δεοῖσϑαι 
τοῦτον τοῦ σελίνου. 

7) Apost. Cent. XVII. 54. 
. 8) Apost. Cent. XVII. 55. post 

ἐδὼν habet: ἐπὶ τῶν eidex9óv. 
9) Mosc. λευχημονοῦντι. 
40) Apost. Cent. XVII. 56. 
41) Apost. Cent. XVII. 57. 

&ddit: ἐξ ἐπι ράμματος. 
4) Ἀροεῖ, ent. XVII. 58. Ma- 

[4 

car. ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἄξια xle- 
πτόντων — Ápogr. Dresd. δε- 
φαλίζεται. — Plut. Praec. Conj. 
p- 138. D. oi δὲ τὰς πρώτας τῶν 
παρϑένων διαφορὰς μὴ Dmoyet- 
vavres , οὐδὲν ἀπολείπουσι τῶν 
διὰ τὸν ὄμφαχκα τὴν σταφυλὴν évf- 
goi προϊεμένων, ubi Wyttenb. 
Boisson. ad Áristaen. Ep. V. 7. 

2) Apost. Cent. XVH. 42. Lu- 
cian Dial. Mort. IX. 4. τράπεζαι 
ὕπὲρ τὰς ἐν Zug, Ατὶοιεϊά; 

ὑπὲρ τῶν vert. p. 135. xoi τὴν 
Σιπελικὴν τράπεζαν προξενῶν. 
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Σίλφιον ? Βάττον' ἐπὶ τῶν ἄγαν τιμωμένων. 
- — A 2 — 

Τὸ 0 μετὰ τοῦ x.. ; D 

Σχιὰ 4 ἀντὶ τοῦ σώματος" ἐπὶ τῶν δοκούντων 
κρατεῖν τι, οὐδὲν δ᾽ ὅμως χρατούντων. 

Σκεδάσου 5 κατάρα" 

μένων τισί. 

ἐπὶ: τῶν ἐπιτυχῶς͵ 'καταρω-- 

Σκύτους ἕνεκα δέρεται κύων, κεῖνος δὲ σκυ-- 
τοτραγεῖ" ἐπὶ τῶν γευσαμένων κακίας τινὸς, καὶ οὕτω 

μὴ ἀποπανομένων ἐκείνης ? 

Τὸ d μετὰ τοῦ y. 

Σμικρῷ ? ποδὶ μεγάλα ὑποτέϑης ὑποδή μα-- 
λέγεται ἐπὶ τῶν ῥητόρων μᾶλλον τῶν τὰ μικρὰ αὖ-- 

ξανόγτων. 

Plat. Pol In. P: A04. D. Συρα- 

κοσίαν δὲ, ὦ φίλε, τράπεζαν καὶ 
Σικελικὴν ποικιλίαν ὄψου, ὡς 
ἔοικας, c οὖκ αἰνεῖς. 

5) Apost. Cent. XVII. 45. 
plura addit. Cfr. supra p. 
157. Macar. babet: Z,58v2- 
lid ὃ γέρων ἐπὶ τῶν ma- 
θαγεγηραχό των. — Σιβύλλης 
ἀρχαιότερος" δμοία. — Σι- 

κυώνιος ἐπαπέδυ᾽ ἐπὶ τῶν 
τολμηρὸν μέν τι ποιούντων, οὐ- 
δὲν δὲ αἀνυόνιων. —  Juxvd- 
»«og δραπέτης" ὅμοία. --- Zi- 

πελὸς στρατιωτης μισϑὸν 
διωθεῖται᾽ ἐπὶ τῶν ἀπωϑεῖ- 
σϑαι προςποιου μένων, ἃ μηδεὶς 
αὑτοῖς δίδωσιν. 

4) Apost; Cent. XVII. 45. 
5) Apost. Cent. XVII. 46. ità 

interpretatur: Scedasum Leuc- 
trensem, cujus tres filiae a La- 
cedaemoniis hospitibus stupro 
facto intérfectae erant,^ omhi- 
bus Lacedaethoniis prope jpsum 

| filiarum sepulcrum calamitatem 
imprecatum esse, easque diras 
Leuctrica clade esse impletas.' 

6) Macar. habet : : Σκυϑῶν 
ἐρημία" ini τῶν ἐρήμων καὶ ἐξ-- 
ἡγριωμένων. τόπων. — Σκιὰν 
δέδοικεν" ini τῶν σφόδρα δει-- 
λῶν. — Σκιᾷ μορμολύττε- 
σϑαι᾿ ἐπὶ τῶν κενῶς ἐκφοβούν- 
των. — Zxaufov ξύλον οὐ- 
ὃδέσιοτ᾽, ὀρϑόν" πρὸς τοὺς ἀ- 
κάμπτους καὶ σκληρούς. — Σ κύ-: 
ϑην (Οοά. σκύτην) βλέπει" 8n 
τῶν ὑφορω μένων πείσεσϑαί τι κα- 
κὸν, καὶ διὰ τοῦτο σκυϑρωπῶν. — 
Σκχιὰς εἰδωλον᾽ imi τοῦ σφό-:- 

δρα ἀσϑενοῦς. (Pind. Pyth. VIII 
1506. σκιᾶς ὄγαρ ἄνϑρωπος.) — 

Zxogníov; βέβαωκεν᾽ in 
τῶν ὀργίλων. ' 

7) Apost. Cént. XVII. 55. 
Cfr. Plut. Apophth. Lacon. pP. 
508. C. de Agesilao : ἐπαινοῦν-- ᾿ 

tog δέ τινος δήτορα ἐπὶ τῷ δυ- 

γνατῶς αὔξειν τὰ paxoá πράγματα, 
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Σοὶ μὲν ὃ κακῶς λέγειν, ἐμοὶ δὲ κακῶς rod 
&i»' Κλεομένους πρὸς τοὺς τῶν «Αργείων λοιδοροῦντας 

"αὐτὸν ὡς ἐπίορχον καὶ ἀσεβῆ. — 
- , 9 , , M M f » 

.  4ogov ? y& τοί vL πρὸς τὸ βουλεύειν ἔχξι, 
Τὸ γῆρας, ὡς δὴ πολλ᾽ idov ve xal nado». 

Τὸ c μετὰ τοῦ v. 
Zvvexmoríov " ἐστί σοὶ καὶ τὴν τρύγα᾽ ἐπὶ 

τοῦ ἀρξαμένου τινὸς πράγματος εἶτα ὀλιγωρήσαντος. 
(^ Συγκρητισμὸν " ἔχεις" εἴρηται ἐπὶ τῶν δε᾽ ἀ- 

ψάγκην συμμάχων γινομένων ἀλλήλοις᾽ οἱ Κρῆτες γὰρ 
xa9' ἑαυτοὺς στασιάζοντες, ὅτε σερατὸν ξενικὸν ἑώρων 

ἐπιστρατεύοντα τῇ ἑαυτῶν πατρέδι συμμαχίαν καὶ ὅμαι-- 
χμίαν ἠσπάζοντο, ὅπερ συγχρητισμὸς ἐκληϑη. 

Συγγνώμη 5 πρωτοπεέρῳ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πρώ- 
τοις. ἁμαρτανόντων. / 

n 

, ᾿ ^ - Συβαριτικὴ τραπεζξα ** ἐπὶ τῶν ἄγαν τρυφαλῶν. 

, " 
NE οὐδὲ exutprQuor, ἔφησεν, fyov- 

μαι σπουδᾳῖον, ὃς μικρῷ ποδὶ 
ὑποδήματα μεγάλα περιτέϑησι. 
Clem. Paedag. 111. 8. p. 277. 
16. μέτρον δὲ, καϑάπερ ὃ ποῦς 
τοῦ ὑποδήματος, οὕτω καὶ τῆς 
κτήσεως ἑκάστου τὸ σῶμα, Ubi 
Potter. —. Macar. habet: σμῆ-- 
vog ἡδονῶν᾽ ἐπὶ πλήϑους εὐᾶαι-- 
μονίας. —— 

, 8) Plut. Ápophth. Lacon. p. 
925. C. πρὸς δὲ τοὺς λοιδοροῦν- 
τας αὐτὸν τῶν ᾿Αργείων, ὡς ἐπί- 
ορχον καὶ ἀσεβῆ, τοῦ μὲν κακῶς 
λέγειν, ἔφη, ὑμεῖς κύριοι, τοῦ 
δὲ κακῶς ὑμᾶς ποιεῖν ἐγώ. 

9) Stob. T. 115. 15. 14rn- 
φάνους ἐκ Φιλοχτήτου. Ápogr. 
Dresd. ro. Omytit, pro ἔχει 
raebet ἐστε, et fine proximi 

versus ἰδών re καὶ μαϑών. — 
Macar. addit: Σοφοκλέους 
μέλη" ἐπὶ τῶν ἡδυτατα λεγόν -- 

rov' τὰ γὰρ ΖΣοφόκλεια μέλη κο- 
μιδὴ ἡδέα. --- ΣΣοφὸν ó Bovs 
ἔφασχε ᾿δ᾽ ἀσεράβην ἰδὼν, οὐ 
προσήχειν αὐτῷ τὸ σκεῦος. -- 

“Σοφοὶ τύρανγοιε τῶν σοφῶν συν- 
ουσία. — ΣΣποδὸν φεύγων εἷς πῦρ 
ἐμπέπτωκα. — «Σπάρταν ἔλαχες 
ταύτην κόσμει" ἐπὶ τῶν τὰ χεί- 
ova λαγχαγόντων. " 
1) Apost. Cent. XVII. 61. Ma- 

Car. ὅτε χρὴ οὐ μόνον τῶν ἡδέων 
κοινωγεὶν αλλὰ καὶ τῶν λυπηρῶν. 

2) Apost. Cent. XVII. 78. 
5) Apost. Cent. XVII. 89. 
ἃ) Cfr. Aelian. V. H. I. 19. 

ó μὲν δημώδης λόγος xat εἰς παν- 

τας ἐκφοιτήσας λέγει, «Συβαρίταις 
καὶ αὐτῇ τῇ Ζυβαρει- αἰτίαν τῆς 
ἀπωλείας γενέσϑα: τὴν πεολλὴν τρυ- 
φήν. Exempla affert idem IX. 
24. XIV. 28. Quo factum, ut 
“Σύβαρις pro luxuria usurpare- 
tur: Philostr. Heroic. Init. Zv- 
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X)» τῷ xvyi 5 τὸν ἱμάντα᾽ ἐπὶ τῶν στάντα ἀπο-- 
λωλεκότων., . ᾿ 

Συρακουσίων 5 τράπεζα" ἡ πολυτελήῆς. 
-τ [4 ? 9 « *» N , 

ZXvuxo» μεϑ' ἰχϑυν, οσπρίον μετὰ κρξα. 

Σύλλου 7 φιλία καὶ Μετέλλου τοῦ Πίου" 
ἐπὶ φίλων ἀχραιφνῶς καὶ ἀδόλως φιλούντων ἀλλήλους: 

^ « 5 * 2 . ^ ^ , “4. 

Συλλὰς γὰρ o Ευτυχῆς αναγορευϑεὶς τῶν μεγίστων tv— 
τυχεῶν ἐποιεῖτο δύο, τὴν Πίου ἹΜετέλλου φιλίαν καὶ τὸ 
1 κατασκάψαι τὰς ᾿᾿ϑήνας, ἀλλὰ φείσασϑαι τῆς 1 πο-- 

λεως. | 
v8 2 - M , I! "EE 1 ar 

Συ ὃ ἐν σεαυτῷ τὰ φαρμακα ἔχεις" ἐπὶ τῶν 
δι᾽ ὥραν ἐπισπωμένων τοὺς ἄνδρας ἐφ᾽ ἑαυτὰς λέγεται 

qv 5 Y 4 “- 9 « Ὑ ' ^ 

xal ἐπ᾿ ἀλλων ἀρετῶν. Φίλιππος 5 yaQ ἤρα Θεσσαλῆς yv— 
γαικὸς αἰτίαν ἐχούσης καταφαρμακεύειν αὐτὸν" ἐσπούδα-- 

* c5 4 "- 9 8 »! r1 ; . 
σεν οὖν ἢ Ολνυμπιας λαβεῖν αὐτὴν ἀνϑρωπον ὑποχείριον 

€ 4 2 Ἢ E ^ ' 3 b! M $3 ἢ N 
ὡς δὲ εἰς οψιν ελϑοῦσα τὸ ve elÓog εὐπρεπὴς ἑἐφανῃ καὶ 
διελέχϑη πρὸς αὐτὴν οὐκ ἀγενῶς οὐδ᾽ ἀσυνέτως, χαι-- 

J 3y ς 5» SN € ' * Α 2 

ρέτωσαν, εἶπεν ἡ. OÀvuniag, αἱ διαβολαὶ, συ yag Ev 
σεαυτῇ τὰ φαρμακα ἔχεις. 

Συνῆλϑον "5 ᾿ΑΔτταγᾶς καὶ Νουμήνιος" ἐπὶ. 
δυο κλεπτῶν τοῦτο. 

΄ 

βαρις Ἰωνικὴ τὴν «Ῥοινίκην κατέ- 
σχεν ὁμοῦ πᾶσαν. Ubi Boisson. 
Doxopáter Homiliae in Aphthon. 
ἱστέον δὲ, ὅτι 5j Σύβαρις πόλις 

dori τῆς Σικελίας, τὴν τῶν ἐδε- 
σμάτων πολυτέλειαν σπουδάσασα, 
ὅϑεν καὶ παροιμέα, “Συβαριτικὴ 
τράπεζα. Theodor. Hyrtac. in 
Boiss. Ánecd. Tom. III. p. 57. 

τράπεζαν uiv Συβαριτικὴν παρα-- 
βαλλουσι τοῖς ἑστιωμέγοις.  Ma- 
car. Σύβαρις διὰ πλατείας: 
σλατύνων᾽ ἐπὶ τῶν ἀλαζονείᾳ 
ὑπερβαλλόντων " τοιοῦτοι γὰρ οἱ 
«v apirat. 

5) Apost. Cent. XVII. 65 

6) Apost. Cent. XVII. 66. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἁβροδιαίτων καὶ τρυ-- 
φηλῶν᾽ τοιαῦτοι γὰρ οἱ Συρακού-- 
σιοι. Lucian. Demost. Encom. 
€. 15. οὐκ ἔχων ὅτου πρῶτον τὴν. 
γνώμην λάβοις, καϑαάπερ ot λέχ-- 
voi πάσχουσι περὶ τὰς Zvpaxov- 
σίους τραπέζας. 

7) Apost. Cent. XVII. 68. 
8) Apost. Cent. XVII. 71. 
9) Ex Plutarchq, Praec. Conj. 
10) Apost. Cent. XVII. 75. 

Macar. ἐπὶ δύο πονηρῶν ἐπὶ ταυ-- 
τὸ ουνελϑύντων᾽" qao δὲ γραῦν 
τοῦτο εἰπεῖν Ἐπιδαύρῳ ἐπὶ δύο 
κλεπτῶν. 



—.4 

Σὺν d9yvà " xal χεῖρας κένει" y»q 0 
ἔλαβε τὴν χεῖρα προφέροντα 

9 5... 

ϑεὸν χαλεῖν, 

Συκίνη τὰ ἐπικουρία" ἀντὶ τοῦ ἀσϑενὴὲς καὶ ἀνω-- 
φελής.᾿ 

Στρύχνον ἔπινεν" &vrl τοῦ μανιωδης ἐγένετο" 
5: M $0 , ες ς μ 2 , , 
ἐστι δὲ βοτανη, ἧς oí γευσάμενοι εἰς μανίαν τρέπονται. 

Τὸ σ μετὰ τοῦ φ. 
, Σφάκελόρ * σοι" 

, Σφηκίαν 

γουντων. 
, , 

Σφενδονη ? I'vyov* ὁμοία τῇ " 
τῶν ἀφανῆ τινὰ καὶ ἀπόκρυφα ποιούντων. 

Σφὴξ 4 BouBov τέττιγος ἐναντίον" 

ὁ διὰ τοῦ μέσου τῶν δακτύλων 

τῆς χειρὸς γενόμενος χλενασμά" σφάκελον δ᾽ ἔνιοι λέ-- 
γουσὺ τὴν σὴ Ἶψιν τῶν ὀστέων. | 

ἡρέϑικας ἢ ?* ἐπὶ τῶν ξαυτοῖς καχὰ χι- 

κυνῇ * fidog" énl 

3 ' w 

ἐπὶ τῶν 
| ἐριζόντων τὸϊς κρείττοσι τάττεται. 

41) Apost. Cent. XVII. 77. 
Macar. σὺν ᾿4ϑηνᾷ καὶ χεῖρα x(- 
vei, nihil amplius. 

412) Apost. Cent. XVII. 79. 
Alciphr. 1. 39. ὑπῆρξε καὶ d»(- 
λωνε συκίνη βακτηρία ubi Bergl. 
et Wagn. Theocr. Id. X. 44. 
σύκινοι ἄνδρες." Aristoph. Plut. 

-945. ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινὰ 
καὶ σύκινον. Macar συκίνη 
βακτηρέα καὶ συκίένη ἐπι- 
κυυρίέα᾽ ἐπὶ τῶν ἀσϑενῶν βοη- 
ϑούντων. — «Συκίνη μάχαι- 
ec ἐπὶ τῶν ἀσϑενεστάτων καὶ 

— Vxivog νοῦς εὐτελῶν. 

ἐπὶ τῶν ἀνοήτων., παρόσον τὸ 

σύχινον ξύλον ἀσϑενέστατγον. Id. 

praetera hibet: Σῦς óxov- 
τίῳ βεβλημένος" ἐπὶ τῶν 

τοὺς ἀδικήσαντας μισούντων" 

στείπερ οὗ ἀδικηϑέντες μισοῦσ! 

τὸν ἀδικήραντα, καθάπερ σῦς τὸν 

σιλήξαντα. — Σὺν δορὶ, σὺν 

Pc 

ἀσπέσιεν᾽ ini τῶν παντὶ τρὸό-- 
σῷ βοηϑοῦντων. Zvofta 
τού e pB«' ἐπὶ τῶν ἀτάκτως καὶ 
μετὰ ϑορύβου διαπεραττο μένων. 
-- Στρέφε λόγον, οὗὐ γὰρ 
ἅμαξα᾽ ὅτε ὃ λόγος ᾧδαδίως 

μεταστρέφεται. -α Zr onvid! 
ἐπὶ τῶν ἀναίδην σκωπτόντων. — 
Στησίχορος" παλινῳδίαν 
ἄδει" ἐπὶ τῶν μεταβαλλομένων 
ἐπὶ τοῖς βελτίοσιν. . 

1) Apost. Cent. XVII. 81. 
2) Consentit Macar. 
5) Apost. Cent. XVII. 83. 

fabulam ex Platonis Politia 
addit. Cfr. supra p. 170. 

4) Theocr. Id. V. 28. Ὅστις 
γικάσειν τὸν πλατίον, ὡς TV, πε- 
ποίϑει, «Σρὰξ βομβέων τέττιγος 

ἐναντίον. Macar. hahet: Σφήτ- 
τιον ὄξος" ἐπὶ τοῦ ὀργίλον 

καὶ ὄξέος, ot γὰρ Σφήττιοι ἐπὶ 

τοῦτο ἀωμωδσῦνται. — Σφαλ- 

χρησμόν τις 
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- Τὸ σ μετὰ τοῦ 4. 

Σχῆμα" καὶ τριωβολον'" ἐπὶ τῶν διὰ μικρὸν xiQ- 
δος “σεμνότητα ὑποχριγημένων. | 

Σχοῖνον ὃ διατρώγειν' ἐπὶ τῶν χαλλωπιζόντων 
ἑαυτούς" οἱ γὰρ τοιοῦτοι εἰώϑασι σχρῖνον διατρώγειν 
ἕνεκα τοῦ λευκοὺς ὀδάντας ἔχειν, παρύσον xci τοὺς τοι-- 
οὐέους σχοινοτρώχτας ἐκάλουν. 

͵ 

Τὸ d μετὰ τοῦω .— 

Σώματος κάλλος ζωῶδες, ἢν μὴ νοῦς ὑπείη: 
ἀπόφϑεγμα “ημηκρώτουρ. 

Σωρὸς " καχῶν ἀνεφάνη: ἐπὶ τῶν dvenga- 

γούντων. 
Σῶμα Hot δότε καὶ μετεμβησομαι" «μέχρε 

Πολέμωνος. τὰ Πολέμωνος" τοῦτ᾽ εἶπεν ὁ Τιμοκράτης 
πρὸς τοὺς οἰκείους, «ὀλοφνρομξνους αὐτὸν ἀποϑνήσκοντα᾽ 
λαμβάνεται d^ énà τῶν ἀδύνατα ζητοὔντων. 

ἈΠΟΦΘΕΓΜΑΤΙΑ. 

Σιμώωγέδαν " 2 

Σιμωνίδηὰ ἔλεγε τὴν μὲν ζωγραφίαν ποίησιν σιω-- 

πῶσαν, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν. . 

* Ὃ αὐτὸς ἔλεγε, μηδέτίοτε αὐτῷ μετομελῆσαι σι-- 

γήσαντι, φϑεγξαμένῳ δὲ πολλάκις. . 2n 

Ne) 20.2). a0 3 4 

λειν σὺν ἐχϑροῖς καὶ φίέ- 6) Apost. Cent. .XVII. 85. 

λους κέρδος φέρει" ὁμοία “ ?) Macar. eod 89834», dlosr^o 

ταύτῃ" ἀπάλοιτο καὶ φίλος. σὺν ϑάλαττά ἀγαϑῶμ' δαὶ ' εὗδαεριο-- 

ἐχϑο ῷ. γίας. Vide supra P 4. ποῖ. y. 

.5) Apost. Cent. XVII. 8. - 1) Laur. non:habet: 
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* Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πότερον αἱρετώτερος πλοῦ-- 

τος ἢ σοφία , οὐκ οἶδα, ἔφη, ὁρῶ γὰρ τοὺς σοφοὺς éni | 
φὰς τῶν πλουσίων ϑύρας φοιτῶντας. 

*'O αὐτὸς παρακαλοῦντός τινος ἐγκώμιον ποίῆσαι 
xal χάριν ἕξειν λέγοντος, ἀργύριον δὲ μὴ διδόντος, dvo, 

᾿ εἶπεν οὗτος, ἔχω κιβωτοὺς, τὴν μὲν χαρίτων, τὴν δὲ ἀρ- 
yvolov, καὶ ,πρὸς τὰς χρείας τὴν μὲν τῶν χαρίτων κενὴν. 
εὑρίσκω ; ὅταν ζητήσω, τὴν δὲ χρησίμην μόνην. 
^ καὶ Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, διατί ἐσχάτου γήρως ὧν φι-᾿ 
λάργυρος εἴη, ὅτι, εἶπε; βουλοίμην ἂν ἀποϑανῶν, τοῖς 
ἐχϑροῖς μᾶλλον ἀπολιπεῖν, ἢ ζῶν δεῖσθαι τῶν φίλων. 
χατεγνωχὼς τῆς τῶν πολλῶν φιλίας vo ἀβέβαιον. 

Σιμωνίδης 5 ὁ Θηβαῖος στρεβλοὺς ἔχων τοὺς πόδας 
“καὶ ἀπολέσας, τὰ ὑποδήματα ηὔξατο τῷ κλέψαντι co- 

Pc 

μῦσαϊ. ̓ 

| 'Σκεούρον. 

᾿Σκίουρος πὶ παῖδας ἄῤῥενας ἀπολιπὼν ἐπεὶ τελευτᾷν 
ἔμελλε δέσμην ἀκοντίων ἑκάστῳ προτείνων ἐκέλευσε χατα-- 
ϑραῦσαι , διδάσκων ἐκείνους, ὅτι συνεστῶτες ἰσχυροί δια-- 
μενοῦσιν, ἀσϑένεϊς δ᾽ ἔσονται διαλυϑέντες καὶ στασιά- 
σαντες. 

Σόλωνος. 

᾿ Σόλων ἐρωτηθεὶς ?, διατέ κατὰ τῶν πακροχτόνων 
vouoy οὐχ ἔϑηκεν, εἶπε, διὰ τὸ μὴ ἐλσείσαι. 

Σόλων Ἑξηκεσείδου ᾿᾿ϑηναῖος ^ τάδε ἔφη" 
Μηδὲν ἃ ἄγαν 5. χριτὴς μὴ. κάϑισο, εἶ δὲ μὴ, τῷ λη- 

φϑέντι ἐχϑρὸς ἐ ἔσῃ. Ἡδονὴν φεῦγε" αὐτὴ γὰρ τίκτει λυ- 
mzv* φύλασε τρύπου καλοχαγαϑίαν ὅρχου πιστοτέραν᾽ 

4) Damoni tribuit Theon.| 4) ταδὲ Laur. om. 
Progymn. p. 208., ubi vide| 5) Clem. Strom. 1. 44. p. 
notam, In impr. non est. 251. 18. πάλιν αὖ Χίλωνε τῷ 

8) Leur. om... .. "axtdasuovío ἀναφέρουσε τὸ μη- 
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σῳφράγιζε τοὺς μὲν λόγους σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ" um 
ψεύδου" ἀλλ᾽ ἀλήϑευε. Τὰ σπουδαῖα μελέτα" τῶν γονέ-- 
ων μὴ λέγε δικαιότερα" φίλους μὴ ταχὺ κτῶ, οὕς δ᾽ ἂν 
κεήσῃ, μὴ ταχὺ ἀποδοκίμαζε" ἄρχεσϑαι μαϑὼν ἄρχειν 
ἐπισνήσῃ" συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστᾳ, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα" 
τοῖς πολίταις μὴ ϑρασύνου" μὴ κακοῖς ὁμίλει" χρώ τοῖς 
ϑεοῖς᾽ φίλους εὐσέβει" ὃ "δ᾽ ἂν ἴδῃς μὴ λέγ εἰδὼς σί-- 

y«' τοῖς σεαυτοῦ πρᾷος ἔσϑι" τὰ ἀφανῆ τοῖς φανεροῖς 
rexualgov. 

^ * Σόλων ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἄριστα αἱ πόλεις οἰχοῖντο, 
ἔφη, ἐὰν οἱ μὲν πολῖται τοῖς ἄρχουσι πείϑωνται, οἱ δὲ 
ἄρχοντες τοῖς YOMOLG. ' 

* Ὁ αὐτὸς εἶπεν, ὀχείνην ἄριστα διοικεῖσθαι τὴν 
nodu», ἐν ἢ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας συμβαίνει τιμᾶσϑαι, 

καὶ ξὸ ἐναντίον, ἐν ἡ τοὺς κακοὺς ἀμύνεσϑαι. 

* Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἂν μὴ γίγνοιτο ἀδίκημα 
ἕν τῇ πόλει, εἶπεν, si ὁμοίως ἀγαναχτοῖεν οἱ μὴ ἀδι-- 
κούμενοι τοῖς ἀδικουμένοις. - 

* 'O αὐτὸς ὀνειδιξόμενός ποτε, Ott δίκην ἔχων ἐμι-- 
σϑθώσατο ῥήτορα, καὶ γὰρ, ἔφη, ὅταν δεῖπνον ἔχω, μά-- 
γεῖρον μισϑοῦμαι. 

“Αἰγύπτιος ἱερεὺς πρὸς Σόλωνα vod ἔφη" 
Ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες. ὑμεῖς, asl παῖδες ἐστέ" 

γέρων δὲ Ἕλλην οὐδεὶς, οὐ γὰρ ἔχεζε μάϑημα χρόνῳ 
πολιόν. 

 Xoxpgdrovg | | 

Σωκράτης, ὁ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης, ἐρωτη-- 
ϑεὶς, τί ἐστιν εὐδαιμονία, ἡδονὴ ἀμεταμέλητος ἔφ. 

Ὃ αὐτὸς ὅ ἐρωτηϑεὶς, τίνες εὐδαίμονες, εἶπεν, 
καὶ φρένες ἀγαϑαὶ καὶ λύγος πρόσεστιν. 

δὲν à ἄγαν᾽ Στράτων δὲ ly τῷ περὶ | Δίδυμος δὲ Σόλωνι αὐτὸ δνατί- 
εὑρημάτων, ᾿“Σερατοδήμῳ τῷ Τε- | ϑησιν. 
γεάτῃ προσάπτει τὸ ἐπόφϑεγμα᾽ 5) Stob. T. 105. " 

55 * 
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Ὃ αὐτὸς διαλεγόμενος καὶ τινος ἀπαγγείλαντος. ὅτι 
ὁ υἱὸς αὐτοῦ τέϑνηκεν, συμπεραιώσας τὴν διάλεξιν, ἀτεί-- 
μεν, ἔφη, Σωφροκέσκῳ τὰ νενομισμένα πληρώσοντες, 

ες Ὃ evtüg 9. ἐρωτηϑεὶς, mug v τις ἄλυπος διαγοι, 
τοῦτο ἀδύνατον εἶστεγ, ov yag ἐστι πόλιν 3 οἰκίαν oi— 
χκοῖντα καὶ ἀνθρώποις ὁμιλοῦντα μὴ λυπεῖσϑαι. 

Ὃ αὐτῷς ἔλεγε γομίζειν ἀεὶ τοὺς ϑεοὺς γελᾷν ὁρῶν-- 
τὰς τὴν τῶν ἀνθρώπων κένοσπουδίέαν᾽ μικρὰ γὰρ τὰ ἀ»- 
ϑρώπενα πάντα ὄντα οὐκ ἴσης σπουδῆς τυγχάνει. 

Ὃ αὐτὸς πρὸς τὸν εἰπόντα, ἀποϑανοῦμαι, εἰ μη σε 

τήμωρ ἡδαίμην, 897, ἀποϑανοῦμαι, εἰ μὴ σὲ φίλον ποιήσω. 
'O αὐτὸς 7 παρήνει, φυλαττεσϑοαε τῶν βρωμάτων, 

(ov μὴ πεδεπῶντας ἐσϑέειν ἀναπείϑει, xa) τῶν στομάτων, 
ὅσα meldet μὴ διιψώντας. | 

, Ὃ αὐτὸς ἰδὼν ὃ rr&ovoasov : aixeidetzov ἔφη, (devo καὶ 

το χρυσοῦν dodgdirodon 
“Ὁ αὐτὸς ἐρωτοὴϑεὶς,. τὶ τῶν ζώω scire». ἔστιν, 

ign, ἀνϑρωπὸς παιδείᾳ κεκοσμημέεης. 
'Q αὐτὸς 9 ὀνεθδιζόμενας 4x0 τινὸς, ὅτι βαρβαρίζει, 

Epn, yd: μὲν τῷ λάγῳ,, σὺ δὲ. κῷ τρόπῳ." 
Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τινος, τίς κατασχεῖν duya- 

ται λόγον ἀπόῤῥητον, ὀφη, ὕσεις. καὶ διάπυρον ἄνϑρακα 
τῇ γλώσσῃ xotg dd ϑυνήσεξαι. 
D αὐτὸς " 2o Serie μὲν ἄλλους ἔλδγε ζῇν, ἵνα. ἐσθίω- 

σιν. ἐγὼ δὲ ἐσϑίω,. ἕνα bo. | 
'O αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τὲ λυπεῖ τοὺς ἀγαϑοὺς, ἔφη, 

εὐτυχία πονηρῶν. ᾿ 

: 'O δυφὸς "" μὲμφομένης αὐτῷ τῆς. γυναϊκὸς αὐτοῦ, 

'6)-Mose. om. Recepi exLeur.| 10) Diog. Laért. II. segm. 34. 
et impr. Stob. T. 17. 52. Σωκράτης i ἐρω- 

7) Stob. T. 101. 20. Xen. τηϑεὶς, τίγε τῶν ἄλλων ἀνϑρώ- 

Mem. I. 5, 6. πων διαφέρει, eire" καϑόσον οἱ 
8) Gtob. T. ἃ. 81. : | μὲν λοιποὶ ζῶσιν, ἵν᾽ ξσϑέωσιν, 
9) Hoc et sq. .apophth: ex | ἀὐτὸς δὲ Bo9ío, ἵνα ζῶ. 

Laur. et impf. recepi, - 11) Xén. Mem. I..2, 54, 
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ὅτε οὐ προγίεται τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἄχρηστον ὄντα, καὶ λε-- 
γούσης, ὅτι ἐξ αὐτοῦ εἴη, ἀποπεύσας, καὶ yao τοῦτο, 
εἶπᾶν, E: dpi, ἀλλ᾽. οὐ χρήσιμον. 

Ὅ αὐτὸς 1a ἠξίου τοὺς γέους συνεχὲς χκατοπερίέξε-- 

σϑαι, ἕν᾽ εἰ μὲν καλαὶ. εἶεν ἄξιοι γένοιντο, εἰ δὲ αἰσχροὶ 

παιδείᾳ τὴν δυσειδίαν ἐπικαλύπτοιεν. 
Ὃ αὐτὸς "3 ὄναρ, δόξας τινὰ αὐτῷ λέγειν" 

᾽ἪΗματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον | ἕχοιο" 
πρὸς “Ἵϊσχίνην ἔφη, εἰς τρίτην ἀποϑανοῦμαι. 

Ὅ αὐτὸς ig τοὺς μὲν κενοὺς τὸ πνεῖμα διΐστησι, 
τοὺς δὲ ἀνογτους τὸ οἴημα. - 

Ὃ αὐτὸς " εἶπε, πολλοῦ ἂν ἄξιον ἦν τὸ πλουτεῖν, 
εἰ xol τὸ χαίρειν αὐτῷ συνῆν" νῦν δὲ ἄμφω ταῦτα κε--- 
χώρισται" ἐὰν yap ϑέλωσι χρῆσϑαι τῷ πλόύτῳ, τῇ. ἡδυ-: 
παϑεέᾳ διαιρϑείρονται, ἐὰν τε và πλουτεῖν φυλάττειν, τῇ 

φροντέδε, ἐάν τε χτήσασϑαι, τῇ ἐπιϑυμίᾳ. 
*O αὐτὺς ὀνειδιξόμενος ἐπὶ δυσγενείᾳ ὑπτὺ τινος εὖ-- 

γενοῦς, μοχϑηροῦ δὲ, ἐμοὶ μὲν τὸ γένος ὄνειδος, ἐφη, σὺ. 
δὲ τῇ γένει. » 

"'O αὐτὸς ἐπεὶ τὸ κώνειον ἐμελλὲ πίεσϑαι, τῶν ἀμφὶ 

τοὺς κρατὰς ἐρομένων αὐτὸν, τίνα τρόπον ταφῆναι ϑέλει, 
ὕπερ ἂν ὑμῖν, ἀπεκρίνατο, ἦ ῥᾷστον. 

Ὃ αὐτὰς ἐρωτήσανεος ἀὐτὸν Γοργίον, ἣν ἔχοι περὶ 
τοῦ μεγάλου βασιλέως éneAqu, T καὶ νομίζει τοῦτον 
εὐδαίμονα εἶναι, οὐκ αἶδα, ἔφησε, πῶς ἀρετῆς καὶ παι-- ᾿ 
δείας ἔχει, νομίζων τὴν πρώτην εὐδαιμονίαν ἐν τούτοις, 

οὐχ ἕν τοῖς τυχηροῖς ἀγαϑοῖς κειμένην. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἥδιστον ἐν τῷ βίῳ, ἔφη, 
παιδεία καὶ ἀρετὴ, καὶ ἱστορία τῶν ἀγνοουμένων. 

"O αὐτὸς τοὺς πλεονέκτας εἴκαζε τοῖς ὄρνεσιν, ὧν 7 

μὲν καταπίνει, 0 τι ἂν noogtUym καὶ ἔστιν ὅτε πνίγεται" 

12) Ségm. 55. .  lmata, usque ad finem ex Laur. 
13) Segm. 55. [οἱ impr. recepi. 
44) Hoc et sqq. apophtheg- | 

« 
ἃ 
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αἱ δ᾽ ἄλλαι περιακολουϑοῦσιν ἀφελεῖν αὐτὸ σπούδουσαι, 
ἵνα παρὰ μέρος πνιγῶσιν.  - | 

Ὅ αὐτὸς 1 époxr9ele, πότερον γῆμαι, ἢ un, ἔφη" 
ὃ ἂν αὐτῶν ποιήσεις, μεταγνώσῃ. 

Ὃ αὐτὸς ϑαυμάζειν ἔλεγε τῶν, j τὰς λιϑίνους εἰκόνας 
κατασκευαζομένων, τοῦ μὲν λίϑου προνοεῖν, ὡς ὁμοιύ- 

»} ε ^ ? 4 “ € « € ^ , 

τατος ἔσται, αὐτῶν ὃ ἀμελεῖν, ὡς μὴ ὁμοίους τῷ λέϑῳ 
φαίνεσϑαι. 

“Αὐτῷ μέλλοντι τὸ κώνειον πίεσϑαι, ,ἀπολλόδωρος f ἱμα- 
τιον ἐδίδου καλὸν, ἵν᾽ ἐκείνῳ ἀποϑανῃ᾽ καὶ ὃς τῇδ᾽ ἐφη᾽ τὸ 
ἐμὸν ἱμάτιον ἐκβιῶναν μὲν ἐπιτήδειον, ἐναποϑανεῖν δὲ οὐχί. 

Ὃ αὐτὸς "5 πρὸς ᾿Αλκιβιάδην εἰπόντα, ὡς οὐκ ανε- 
κτὴ ἡ ἘΞανϑίππη λοιδοροῦφα, ἀλλ᾽ ἐγωγ᾽, ἔφη, συνῆϑι- 
μαι, καϑάπερ εἶ καὺ τροχηλίὰς "7 ἀκρύων συνεχές" καὶ 
σὺ μὲν, εἶπε, χηνῶν βοώντων ἀνέχῃ" τοῦ δὲ εἰττόντος, 
ἀλλὰ μοι ὠὰ καὶ νεοττοὺς τίκτουσι, xouol, φησι, ΞΞαν-- 
Jimny παιδία γεννᾷ. 

ε ἽΝ , οἵ * » , 4 

O αὐτὸς λέγεται, ὃτι εἶδεν ὄνειρον κύκνου νεοττὸν 
ἐν τοῖς γόνασι σχεῖν, ὃν καὶ παραχρῆμα πτεροφυήσαντα 

, » εων ἢ » € ) ' 
ἀναπτῆναι, nÓv κλαγξαντα, καὶ μεϑ' ἡμέραν Πλάτωνα 

αὐτῷ συστῆναι" τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἶναι τὸν ὄργιν. 
€ »*' 3 € ) - » δ 
O avrog εἶπεν, οἱ φιλίαν παραϑεωροῦντες, xay τὴν 

€x τῶν ἠδικημένων ἐκφύγωσι κόλασιν δι᾽ ἀσθένειαν, ἀλλ᾽ 
οὖν γε τὴν ἐκ τοῦ ϑεοῦ τιμωρίαν οὐ διακρούονται. 

« 09 A » . € 4 A A 4 ο΄ 

Ο αὑτὸς ἔλεγεν, ὃ μὲν χειμὼν σχέπης, vo δὲ γῆρας 
ἀλυπίας δεῖται. 

Ξανϑίππης αὐτῷ ἐπιτιμώσης, διότι λιτῶς παρεσχευ-- 
ἀζετὸ ὑποδέξασϑαι φίλους, ὦ γύναι, εἶπεν, εἶ μὲν ἡμέ- 
τεροί εἶσιν, οὐδὲν ἐκείνοις μελήσει, εἰ δὲ ἀλλότριοι, ἡμῖν 
περὶ αὐτῶν οὐδὲν μελὴ ga. 

15) Diog. segm. 55. . | 17) Laur. et impr. χιλίας. 
16) Segm. 36. 37. Correxi ex Diogene L. 



-- 459 -- 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, αἱ πονηραὶ ἐλπίδες, ὥσπερ. οὗ κακοὶ 
ὁδηγοὶ, ἐπὶ τὰ ἁμαρτήματα ἄγουσιν. 

Ὃ αὐτὸς ἰδών τινα προχείρως πᾶσι χαριξόμενον καὶ 
ἀνεξεέτάστως ὑπηρετοῦμενον, κακῶς, εἶπεν, ἀπόλοιο, ὅτι 

τὰς “Χάριτας, παρϑένους οὔσας, πόρνας ἐποίησας. 
Ὃ αὐτὸς εἶπεν" ἐν μὲν τῷ πλεῖν πείϑεσϑαι δεῖ τῷ 

κυβερνήτῃ, ἐν δὲ τῷ ἐῇν τῷ λογίζεσθαι δυναμένῳ βέλ-- 
τι0». 

, Ν 

Σωσιάδου τῶν éngd σοφῶν ὑποϑῆκαι M, 

"Enov ϑεῷ. Νύμῳ πείϑου. Θεοὺς σέβου. Τονεῖς 
αἰδοῦ. Ἡττῶ. ὑπὲρ δικαίου. Τγῶϑι μαϑὼν. ᾿Ακούσας 
νόει, Σὰυτὸν ἴσϑι. Γαμεῖν μέλλων καιρὸν γνῶϑι. Φρό-- 
ve, ϑνητά. Ἕστίαν τίμα. "oye σεαυτοῦ. Φίλοις βοή-- 
Je. Θυμοῦ κράτει. Φρόνησιν ἄσκει. Πρόνοιαν viua. 
Ὅρχῳ μὴ χρῶ. Φιλίαν ἀγάπα. Παιδείας ἀντέχου. 440-- 
ξαν δίωκε. Σοφίαν ζηλοῦ. Καλὸν εὖ λέγε. Ψέγε μη-- 
δένα. Ἐπαίνει ἀρετήν. Πρᾶττε δίχαια. Φίλοις εὐνόξι, 
Ἐχϑροὺς ἀμύνου. ἘΕὐγένειαν ἄσκει. — Koxlog ἀπέχου. 
Κοινὸς γίνου. ἴδια φύλασαι. ᾿Αλλουνρίων ἀπέχου. | EU— 
quoc ἔσϑι. ἔάκουε πάντα. Φίλῳ χαρίζου. Χρόνου φεί-- 
δου. Ὅρα τὸ μέλλον. Ἔριν μίσει. Οἰκέτας αἰδοῦ.. Υἱ-- 
οὖς παίδευε. Ἔχων χαρίζου. 4όλον φοβοῦ. Ἑὐλόγει 
πάντας. Φιλόσοφος γίνου. Ὅσια κρίνε. Τγοὺς πρᾶττε, 
Φόνου ἀπέχου. Εὔχου δυνατά. Σοφοῖς χρῶ. 'H9og δο-- 
κίμαζε. “αβὼν ἀπόδος. Ὑφορῶ μηδένα. ἸΤέχνῃ xod. 
Ὅ μέλλεις δός. ἘΕὐεργεσίας τίμα. Φϑόνει μηδενί. Φυ- 
λακῇ πρόσεχε. Ἐλπίδα αἴνει. “Διαβολὴν μίσει. Δικαί-- 
og χτῶ. ᾿Δγαϑοὺς τίμα. ΑΑἰσχύνην oéfov. Χάριν ἐκ-- 
τέλει. ᾿Ὄνειδος ἔχϑαιρε. Κρίναι δίκαια. ᾿Αδωροδόκητοσ 
δοκίμαζε. iru) παρόντα. “γε εἰδώς. Βίας μὴ ἔχου. 
Ὁμίλει πρᾷως. Πέρας ἐπιτέλει - μὴ ἀποδειλιῶν. ^ Υἱοῖς 

48) Exstant in Laur. et impr. 
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μὴ καταϑάῤῥει. Τλωσσῃ ἄρχε, εαυγεῶν. εὖ. ποίει. Εὐ-- 
προσήγορος vylvov. . ᾿Αποκρίναυ “ἐν καιρῷ... “Πόνενρ μετὰ 
δικαίον. Πρᾶτυε ἀμετανοήφκως. —duogrovov μετανόει. 
Ὀφϑαλμοῦ κράτει.  BóvÀevov χρήσιμα. Ἐπιτέλει “συν-- 
τόμως. Φιλίαν φύλασσε. ἘΕὐγνώμων γένους. Ὁμόνοιαν 
δίωχε. ᾿Αῤῥδητα μὴ λέγε. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ. TO συμ- 
φέρον ϑηρῶ. Καιρὸν προσδέχου. Ἔχϑρας διάλυε,  Ev- 
φὴμίαν ἄσκει. ᾿Απεχϑείας φύγε. Πλούτει δικαίως. 446-- 
£o» μὴ λίπε. Κακίαν μίσει. ἸΠανϑάνων μὴ κάμνε. " ΧΚιν- 
Óvveve φρονίμως.  Ovg τρέφεις ἀγάπα... Πρεσβύτερον 

αἰδοῦ. Νεώτερον δίδασκε Πλούτῳ ἀπίστει. “Σεαυτὸν 
ἀἰδοῦ. Προγόνους  Gregavov. Ovijaxe ὑπὲρ πατρίδος. 
Τῷ βίῳ. μὴ μαχοὺ. Ἐπὶ νεχρῷ μὴ γέλα. ᾿“Ατυχοῦσι συν»-- 

ἄχϑου. Χαρίζου ἀβλαβῶς. IM ἐπὶ παντὶ λυποῦ. ἘΣ 
εὐγενῶν γέννα. Ἐπαγγέλλου μηδενί. Φϑιμένους. μὴ agi- 
XL. E) macys. ὡς ϑνητος. Toyn " πίστευε. Κόσμιος 

σϑι. ᾿Ἡβῶν μέσος δίκαιος. ᾿ Πρεσβύτερος εὔλογος. ff ἐ- 
λεῦτα ἄλυπος. 

᾿Σω δτράᾶτου. 

“Σώστρατος ὁ 19 αὐλητὴς ὀνειδιξόμενος ὑπὸ Tivog ἐπὶ 
τῷ «γονέων. ἀσήμὼνγ εἶναι εἶπε, καὶ μὴν oui τοῦτο μᾶλλον 
ὥφειλον ϑαυμάξεσϑαι, i OTt ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ γένος ἄρζεται. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, οἱ ἀδελφοὺς παρέντες καὶ ἄλλους gi- | 

λους. ζητοῦντες παραπλήσιοί εἶσι, τοῖς τὴν ἕφυτῶν γῆν 
. ἐῶσι, τὴν δὲ ἀλλοτρίαν γεωργοῦσι. : 

Novio» 

ο΄ Zwzlov ἔφη 35, οἵ δελφῖνες μέχρι τοῦ. αλύϑωνος συν-- 
ῥι μανήχονται τοῖς κολυῤιβῶσι: πρὸς δὲ τὸ ξηρὸν οὐκ ἔξο- 
κείλουσεγν! οὕτὼ. δὴ καὶ. οἱ κόλαχες, ἐν εὐδίᾳ παραμὲ- 
γουσι καὶ τοῦς φίλους εἰς ἀποδημίαν προπέμποντες μέ-- 

49) ó Laur. omi. |. 20) Laws Σωτίων οἱ δελφῖνες ἔφη. 

- 
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χρε τῆς λείας παρακολουϑοῦσιγ’ ἐπειδὰν δὲ εἰς ς τραχεῖαν 

ἔλϑωσιν ἀπίασιν. — | " Im 
La 

3 b! - 7 , 

-40XxX7n τοῦ T OTOLXELtOvV.. 

ΝΣ zu y 

Τὸ v μετὰ vob a. í | 

Taó ix? τρίποδ og* τέϑεται ἐπὶ τῶν πάνν ἀλη-- 
ϑῶν" ““ριστοκλείᾳ γὰρ, τῇ Πυϑίᾳ γενομένῃ, μιχϑῆναι 
Πυϑαγῦραν τὸν ἀδελφὸν, xol τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς μαντευομέ--. 
xo» παῤασημειοῦσϑαι ὡς ἐκ τρίποδος. 

Τὰ Νικῃσίου " δρᾷ" ἐπὶ τῶν pala" τοιοῦτος 

γὰρ ὃ Νικησίας ἦν. 

Ταῦρος 3 ὑπερκύψας τὸ Ταὔύγετον ἀπὸ τοῦ 
Εὐρώτα ἔπιεν" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

Taós * Μῆδος οὐ φυλάξει" κατὰ τὴν τοῦ Ξίρ- 
ξου ἔφοδον τοὺς Ἕλληνας ἀπειρηχόταρ τὰ ξαυτῶν ἀναλί-- 

σκεῖν καὶ δαπανᾷν ἐπιλέγονταρ" vade Mog οὐ φυλάξει. 
Ταινάριον s κακόν" ἀντὶ τοῦ μέγα καὶ παράνο-- 

μὸν εἰς ἱκέτας" οἱ γὰρ “Πακεδαιμόνιοι καταφυγόντας τοὺς 
Εἵλωτας εἷς τὸ Ταίναρον ἀπέκτειναν. 

Τὰ Κινύρου * τάλαντα" ἐπὶ τῶν τὸ ἴσον καὶ τὸ 
δίκαιον φυλαττόντων. 

Τὰ " σῦκα σῦκα, τὴν- σκάφην σκάφην λέγει. 

4) Apost. Cent. XVII. $6.| Macar. imi τῶν σφόδρα dewóv 
Macar. τὰ i» τρίποδος ἐπὶ zov | καὶ χαλεπῶν. 
ἀληθῶς λεγομένων. 6) Apost. Cent. XVII. 95. 

2) Apost. Cent. XVII. 87. | Macar. consentit. 
5) Apost. Cent. XVII. 68.| 7) Plut. Apophth. p. 178. B. 

addit quaedam. σκαιοὺς ἔφη φύσει καὶ ἀγροέκους 
Δ) Apost. Cent. XVII. 89. |εἶναε Ῥακεδόνας, καὶ τὴν σκά- 
5). Apost. Gent. XVII. 92. φην λέγοντας ubi Wyttenb. 
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e Τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς αὐδὲν πρὸς ἡμᾶς" ἀγεὶ τοῦ um 

ζήτει τὰ ὑπὲρ δύναμιν. | 
Τὰς μηχανὰς μετὰ τὸν πόλεμον κομίζει -- ἐπὶ 

τῶν προϑυμουμένων βοηϑεῖν ὅτε οὐ χρεία. 

᾿Ταμίας ὃ ἀγαϑόὸς" ἐπὶ τῶν ἀχριβῶς φυλανυτόν-- 

των τὰ τὲ ἴδια, τα v6 δημόσια. 

Τὰ μὲν ? ἐξ ἀρχῆς οὐ μέμνημαι, τὰ δὲ μέσα 

οὐ συνίημι, τὰ δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν οὐ δοκιμάξω" ἐπὶ. 

τῶν πολλὰ λεγόντων καὶ πάντα οὐδενὰς ἄξια" ὁμοία τῇ 10. 

τὰ μὲν πρῶτα ἐπιλελάϑαμες, τὰ δὲ ὕστερα οὐ συνήχα-- 

eg διὰ τὸ τὰ πρῶτα ἐπιλελᾶσϑαι. 
- Τὰ μέροπος u ὁ ecc ἐπὶ τῶν τἀναντία πάντων ἢ 

δρώντων 7 λεγόντων" ὁ γὰρ μέροψ τὸ ὄρνεον ἔμπαλίν, 
φασι, τοῖς ἄλλος ἅπασι πέταται" τὰ μὲν γὰρ εἰς τοῦμ- 
προσϑὲεν ἵεται xol κατ᾽ ὀφθαλμοὺς, ὁ δὲ εἰς τοὐπίσω" 
λέγεται καὶ τοῦτο περὶ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἀγαμένει γηράσαν- 
tug ἐκφέρειν τοὺς πατέρᾳς, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ φῦσαι, τὰ ὠχύ- 
πτερὰ τοῦτο ἐργάζεται. — . 

Ταντάλου "3 χῆτεον τρυγῷς" ἐπὶ τῶν τὰ Ὁμοια 
“ποιούντων, παρόσον σκιὰ χαὶ ὀνείρατα αἱ ἡδοναὶ πᾶσαι. 

. Τα ἐκ} τῶν ἁμαξῶν" ἐπὶ τῶν ἀπερικαλύπτως 
σκωπτοόντων". ᾿Αἴϑηνησι γὰρ ἔν τῇ τῶν. χορῶν ἑορτῇ d 
πωμάζονζες͵ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν τοὺς ἀπαντῶντας COXCOTULOY 
τε καὶ ἐλοιδόρουν᾽ τὸ. δ᾽ αὐτὸ καὶ τοῖς "trvolotg ὕστερον 

' ἀποίρυ.. ^. 
“Τὰ ἐν " ποσὶν ovx οἶδεν" ἐπὶ τῶν ἀμαϑῶν. 

Τὰ Mejvgcód»^ κακᾶ" ἐπὶ τῶν μεγίστων xai 
| ; 

8) Apost. Cent. XVII. 95.| 11) Apost. Cent. XVII. 98. 
addit quaedam de ταμίαις Áthe- | 12) Apost, Cent. XVIL. 100. 
-niensium. v5) Apost. Cent. XVIII. 2. Ma- 

9) Apost. Cent. XVII. 97.. | car, τὰ εξ ἁμάξης, &mw τῶν ῥη- 

49 Plut. Ápophth. 1,80. p 232. τὰ xoi ἄῤῥητα. λοεδορούμτων». 

D. Σαμίων πρεσβευταῖς μακρολο--.. 44) Apost. Cent. XVIII.- 5. 
γοῦσιν ἔφασαν οἱ Σπαρτιάται Ctc;| 15) Apost. Cent. XVIIL. 6. Cfr. 
Cfr. Wessel ad Herod. III. 46. | JuBan. Or. VIL p. 210. D. 

1 v b] 
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ἀλγεινοτάτων καχῶν" παρῦσόν οὗτοι ἀσεβήσανεες elc 3e: 
ovg μεγάλων κακῶν ἐπειράϑησαν. | . ἊΝ 

Ταντάλειοι "5 τεμωρέαι" ἐπὶ τῶν ἀγαϑῶν μὲν 
ἐπετυχόντων, μὴ συγχωρουμένων δὲ ἀπολαύειν αὐτῶν" ὡς 

ἔμαϑες. 

Τὰ σῦκα " σῦκα λέγω καὶ τὴν edodosior 
κάρδοπον" ἐπὶ τῶν ἀληθῆ λεγόντων ᾿ἀνοπιφϑόνως. 

Τὰ πέρυσι 18: ἀεὶ βελτίω" ἐπὶ τῶν κατόπιν ἐν 
ταῖς χερσὶ γινομένων" ταπεινούμενοι γὰρ oi tyran 

κατὰ τὰ Μακεδονικὰ ἐπεφώνουν τὸ τοιοῦτον: 
Ταρτησία 3 μύραινα" ix^ εὐμεγέϑους" ὡς "ἐκεῖ 

γενομένων μεγίστων. 

Tà Ταντάλου 55 τάλαντα" πλούσιος ὃ Φρὺξ 

Τάνταλος διεβεβόηξο, Πλουτοῦς καὶ “Ιὸς λεγόμενος" zó-- 

Xoyrat δὲ τῇ παροιμέῳ καὶ “"»ακρέων ἐν τρίτῃ" γέγονε 
δὲ παρὰ v0 ὄνομα τάλαντα, ὡς καὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ 

εἰρηται" Ταντάλου τάλαντα ταλαντίζεται. V 

Ταῦτα σοι ^ χαὶ Πύϑια καὶ id emi δ τῶν 
τελευταῖα ποιούντων. ἡ, 

Τὰς ἐν “Αιδου 33 vorax adag: τιμᾶται 7 vproxda 

ἐν “Διδου, διὰ τὴν Ἑκάτην" καὶ γὰρ dm x καὶ "premo 
xal Ἔχατη ἕν εἶναι δοκοῦσι. 

Ταῦτα 3 Κυμαίοις, ἐμοὶ δὲ C üvog ey: Sui τῶ» 
μετὰ δέους τἀναξια δεδιότων" φασὶ γὰρ τοὺς Κυμαίους 

κἄν τὰ Μαγνήτων κακὰ etc. 
Theogn- 725. Welck. ὕβρις καὶ 
άγνητας ἀπώλεσε xai Κολο- 
φῶνα καὶ «Σμύρνην coll 721. 
Afchiloch. Fr. XXIX. χλαίω τὰ 
Θασίων; ov τὰ Μαγνήτων xaxd, 
ubi Liéebel. 

46) Apost. Cent. XVII. 7. 
fabulam: exponit. ' 

17) Apost. Cent. XVIII. 8. 

18) Apost. Cent. XVIII. 10. 

19) Apost. Cent. XVIII. 15. 

jj 

Aristoph. Rar. 185. ΕΣ Schol. 
et. Intrpr. 

20) Apost. Cent. XV1IL 44: 
-Macar. ἐπὶ τῶν σφόδρα πλουσίωγ. 

21) Apost. Üent. XVIH. 18: 
23) Apost. Cent. XVIII. 17. 
25) Apost. Cent. XVTII., 19: 

Macar addit: ,T4 Σαμίων ἄν- 
9» ἐπὶ τῶν μεϑύσων, — Τά 
“Σαμίων ὑποπτεύεται Env 
τῶν δεδιότων κακῶν τινα 7tpoo- 
δοκίαν. — Τὰ ἐπὶ Νανάκου" 
ἐπὶ τῆς ἀρχαιότητος τῆς πολλῆς. 

56 * 
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ὡς ϑήρίον δεδιέναι τὸν ὄνον" ὀνηλάτην οὖν φυγόντα rov | 
καὶ σκιρτῶκνξα παίειν καὶ λέγειν τὸ προκείμενον. 

Τὸ τ μετὰ τοῦ ε. 
" " 

Τελενίκου * πενέστερος" 09e» xal τὸ κενῶσαι 

τελενικῆσαε λέγουσιν oí Σερίφιοι, ἀπὸ τούτου, ὡς τὸ εἰ-- 
xOg, πένητος παντελῶς" λέγεται καὶ Τελενίκιος ἡχὼ με- | 
ταφορικῶς ἀπὸ τῶν ἀγγείων τῶν μὴ ἐχόντων ἔνδον τι. 

Τενέδιος a συνήγορος" ἀντὶ τοῦ ἀπύτομος, δύο 
γὰρ πελέκεις ἐν ἀναϑήμασι τιμῶσι Τενέδιοι, καὶ παροι-- 
μέα" Ἰξενέδιος πέλεκυς 3 , ὅτι βασιλεὺς Τενέδιος μετὰ 

πελέκεως δικάζων τοὺς ἀδικοῦντας εὐϑέως ἀνῇρει. 
Τερεβένθου * ἀνοητότερος" ἐπὶ τῶν μωρῶν 

καὶ ἀναισϑήτων᾽ ἔσει δὲ τερέβινϑος ὁ δρύς. 
1 ἐττιγα * τοῦ πτεροῦ συνεἐληφας" ἐπὶ τῶν 

«à σώματα τῶν ἀϑυρογλώσσων πυλούντων. 
Τέττιξ 95 ἀκάνϑιος" 2 d 4 4 Li 

ἐπὶ τῶν ἀφώνων καὶ ἀμου-- 
σωνγ᾽ οὐκ QGdovoL γὰρ οἱ ἐκεῖσε τέττιγες. 

Τεττάρων Τ ὀβολῶν ἄξιος" ὁμοία τῇ" τεταρτη-- 
. μορίον ἄξιος ἤτοι διχαλκου" ἐπὶ τῶν οὐ πολλῆς τιμῆς 
ἀξίων. - 

Τέττιγας 5 ἐσϑίεις" 
οὐδενὸς ἀξία ἐσϑιόντων. 

— Ta yis ἔνερϑε καὶ τὰ 

ἐπὶ médov' λείπει οἶδεν ἐπὶ 
τῶν πολυπραγμόνων. --- Τὰς 
Προμηϑέου μη χανέ κ᾿ ἀπὶ 
τῶν ἐξαπατωντὼων ἐπὶ τέχνῃ τι- 
vé Πφομήϑιον γὰρ τόπος ἣν ἐν 
Σικελίφ, ἐν d οἱ δονιϑοσκόποι 
δι, ἐτρεβον. 

4) Apost, Cent. XIX. δον 

2) Apost. Cent, XIX. ./ 
' Macar. P rerddios στέλεκυς " d 
τῶν ἀποτόμως τι καὶ ὠμῶς δια- 
πραττομένων iv γὰρ Τενέδῳ τῇ 
vdop δύο πελέκεις ἀνέκεξεγτῳ σᾷ- 

ἐπὶ τῶν διὰ λιχνείαν καὶ τὰ 

βάσμιοε" δι᾿ ὧν ἀνηροῦντο ot 

μοιχοί. 

5) Apost post πέλεκυς inse- 
rit: igroréAge μέντοι. — Vido 
Aristotelis Fragm. sub 7ενε- 
δίων πολιτεία. 

&) Apost. Cent, XVIII. 25. 
5) Apost. Cent. XVIII. 52. 
6) Apost. Cent. XVIII 35. 
7) Apost. Cent. XVIII. 55. 
8) Apost. Cent. XVIII. 36. 

addit quaedam. Macar. habet: 
Τέττιγος ἀκούει" m τοῦ 
ἀφροντίστον, παρῷσογ ó réprtyo; 
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Ζ έττιγος εὐφωνότερος" ἐπὶ τῶν μελῳδούνεων. 

Τεττιγοφόρος 9 εἶ" οἱ ᾿4ϑηναίοι τέττιγας igo 
Qovv χρυσοῦς" σύμβολον τοῦ γηγενεῖς εἶναι 3; μουσικούς. 

Τετρὰς *? καὶ νουμηνία" ἐπὶ τῶν φύσει ἀργῶν. 

Τέφραν ἮΝ φεύγων εἰς ἀνθρακιὰν ἔπεσεν" 
ἐπὶ τῶν ἀπὸ ἡττονὼών χείροσι περιπεσόντων κακοῖς. 

Τείχη ^ Σεμιράμιδος καὶ τείχη Ἱεριχούν- 
tia ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶν καὶ δυσαλωτων ἢ ϑαυμαστῶν. 

Τὸ τ μετὰ τοῦ. ὁ. ; 

Ti» 13 ᾿Ακεσαίου σεληνὴν" ἐπὶ τῶν διαμενόν-- 
τῶν καὶ βραδυνόντων' 7» δὲ Νηλέως κυβερνητὴς ὁ xe— 
σαῖος. 

Τήμερον οὐδεμίὰν γραμμὴν ἤγαγον" ἐπὶ τῶν 
ἀμελούντων τῆς σπουδῆς καὶ τῆς ξαυτῶν τέχνης" τοῦτό 
᾿Απελλῆς ὃ ζωγράφος εἴρηκεν. 

Τὴν ἐξούλης M δίκην φεύγειρ" οἵ dir γική--: 
σαντες, ὥστε ἀπολαβεῖν τὸ χωρίον 1 ἢ ἀγρὸν 7 τι τοιοῦ-- 
τον καὶ μὴ ἐώμενοι.. ἀνέτρεχον εἰς δικαστήριον αὖϑις xoi 
εἰσῆγον δίκην, ἥτις ἐκαλεῖτο ἐξούλη" ἐξέλλειν γὰρ οἱ πα-- 
λαιοὶ τὸ ἀπελαύνειν καὶ κωλύειν ἔλεγον οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἐξεῖναι τοῖς ἑλοῦσι κρατεῖν τῶν κτημάτων. 

ἀχούων ἧδεται. -- Τέττιγος 

ὄδων νόμον" 
vóg aitov. 

9) Apost. €ent. XVHL 58. 
Eos, qui de re 'disputarunt, 
recenset Krüger ad Dion, Ha- 
lic. Judic. de Thuc. XIX. 5. ad. 
de Jacobs ad Philostr. Im. II. 
17. p. 493. 

10) Apost. Cent. XVIII. 45. 

Macar. - ἐπὶ τῶν φόσει ἀργῶν, 

παρόσον ταύταφ τὰς ἡμέρας de- 
yss ἐγάμεζονι, . 

!? 4 Led 

ἐπὶ τοῦ μηδε-} 
:41) Apost. Cent. XVIII. 41. 
12) Apost. Cent. XVIII. 44: 

Macar addit: Τρ μέρεα xa— 
xd' ἐπὶ τῶν σφόδρα δεινῶν καὶ 
χαλεπῶν, ἀπὸ Teouépov . τενὸς 
ϑηριώδους τὴν φύσιν καὶ ληστοῦ: 
— Τερπνὸν χρῆμα ἀλλή- 
λοὲς ἡλεκεῶται" ἐπὶ τῶν ὅ- 
μηλίκων. -α- Τευμησσία ἀ- 
λώπηξ᾽ ἐπὶ τῶν πολλὴ πανγουρ-: 
γίᾳ χρωμένων. 

45) Apost. Cent. XVIII. 46. 
144) Apost. Cent. XVHI. 50. 
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δειλῶν. 

Τὴν '5 αὐτοῦ σκιὰν δέδοικεν" ἐπὶ τῶν σφόδρα 

Τὴν "5 ἀμίδα σανδάλῳ ἐπιφράττεες" ἐπὶ τῶν 
μικροῖς μεγάλα ἐπιχειρούντων. 

. Τὴν "U ἀπὸ Σκυϑῶν δῆσιν' ἐπὶ τῶν ὠμῶς καὶ 
περιφανῶς ἀποκρινομένων" τοιοῦτος γὰρ ἦν 0 ̓ “νάχαρ- 

σις Σχυόης ὦν. 

Τὴν "ὃ ἡμέραν πᾶσαν σήϑει, ὃς οὐ βούλεται ζυ- 
μῶσαι. 

Τὴν ἅλμην "7 χυχκᾷς, πρὶν τοὺς ἰχϑύας ἑλεῖν" 
ἐπὶ τῶν πρὸ πολλαῦ παρασκευαζομένωνγ.. 

Τῆς 20 μητρὸς ὡς αἷξ καλεῖται" οἱ γὰρ ἔριφοι 

ἕν τοῖς αἰπολίοις ἀπὸ τῶν μητρῶν γνωρίζονται, ἀπὸ πα- 
τέρων γὰρ aÓv ὕνατον. 

Τὴν 5. xav ἑαυτὸν ἔλαυνε" 
ὁμίλει. 

45) Apost. Cent. XVIII. 
Macar consentit. 

46) Apost. Cent. XVIII. 
17) Apost. Cent. XVIII. 

efr. supra: ἡ ἀπὸ «Σκυϑῶν 
σις. 

18) Apost. Cent. XVIII. 57. 
49) Apost. Cent. XVIII. 59. 
40) Apost. Cenr. XVIII 69. 
91) Macar. 7ὴν κατὰ σαυτὸν 

ἔλα ἐπὶ τῶν μείζονα ἢ κατὰ 
. τὴν ξδαυτῶν δύναμιν αἱρουμένων 
zrodyuero,  Pittaci sententia. 
Anthol Gr. VII. 89. cfr. Plut. 
de educat. p. 45. T. τὸ γὰρ, 
Τὴ» κατὰ οαυτὸν ἔἕλα, σοφόν" 
49g otye μακρῷ κρείττους ἑαυτῶκ 

λαμβάνοντες, oU τῶν γυναιχῶν 
ἄνδρες, τῶν δὲ προικῶν δοῦλοι 

λαγϑάγουσι γινόμενοι, ubi Wyt- 
tenb. , Vide praesertim Calli- 
machi" Epigr. I. apud Diog. 
Laért. IL. 80. Oraculum apud 
Welcker. Sylloge epigr. p. 254. 

ἀντὲ τοῦ ἴσαὶς 

"Eodc δικαίων ἐκ γάμων ἐδεῖν 
σπορὰν, 

Ζάλην μεγίστην φεῦγε, pou 
xat βλάβης. 

(nonne βλαβῇς 9). Macar. habet 
ad banc litteram: Τῆς αὐτῆς 
κδραμέίέας᾽ ἐπὶ τοῦ ὅμοέου καὶ 
παραπλησίου. — Τὴν λεοντῆν 
λάμβανε, ἐπὶ τοῦ γενναῖόν τι 
πράττειν μέλλοντος. — Τὴν a- 

λωπεκὴν ὑπέδυ ἐπὶ τῶν 
πανουργίᾳ χρωμένων. --- T 7v αὖ- 
τὸς σαυτοῦ ϑύραν κρούεις 
Aí9m' ἐπὶ τῶν εἰς τὰ δικχαῖα 

πλημμελούντων. -- Τὴν ὑπὸ 
σκότους ἤγουν τὴν λαϑραίαν. 
— Τῆς δευτέρας ἢ 7 ὕστέρας 

ἐφόδου" ἐπὶ τῶν ἐκ δευτέρου 
τισίν ἔργοις ἐπεχεερούντων. — 
Τὴν ἐκ τῆς φαῤέτρας᾽ ἐπὶ 
τῶν ἀγαϑὴν ἡμέραν ἀγόντων. --. 
Τὴν δὲ αὐτὴν ταύτην καὶ 
λευκὴν καὶ εἰρηνεκὴν λέ-᾽ 
yovoiv' ἐλήφϑη δὲ ἡ παροιμία 
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T7»? Χάρυβδιν ἐκφυγὼν τῇ Σκύλλῃ "8 EQt— 
ἐπεσον᾽ ὑμοία τῇ ἔφυγον. καχὸν, εὗρον ἄμεινον. 

Tóc μετὰ τοῦ i. 

Τὶ $ ἐν Κύὸ vog ** ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως δοχομέ- 
γων τοὺς ξένους" ἀπὸ ̓ ύδωνος Κορινδίου͵ φιλοβένως 

διατεϑέντος. 

Τιϑωνοῦ 3 γῆρας" ἐπὶ τῶν ποῖυ 
yrgen. τασσεται" ἱστορεῖται γὰρ ὅτι Τ᾽ ιϑωνὸς. enu vule 

τοῦ τὸ γῆρας ἐκδύσασϑαι εἰς τέττιγα μετέβαλεν. 
Τί μ᾽ ὠφελήσουφιν 3 ol δυϑμοὶ πρὸς v GÀ- 

quzra^ ἐπὶ τῶν μανϑανόντων τι οὐκ αὑτοῖς χρειῶδες. 
Tí πρὸς * τὸν Ἑρμῆν" ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸν λόγον. 
ΤΊ κοινὸν " κυνὶ καὶ βαλανείῳ" ἐπὶ τῶν ἔν τι-- 

πονίων x καὶ ὅπερ- 

σι riens ἀνωφελῶν. 
ἰ μ᾽ ἔδει “μακροῖς ᾿αὐλοϊοταύλεῖν". dul s τῶν 

γογησάντων xol μὴ ἀπολαβόντων μισϑόν. 

Τίς δύ ρας 6 ἀμάρτοι" ἐπὶ τῶ» μηδὲν χαλεπὸν 
καὶ δυσεύρετον ἐχόντων. u 

Τιτανῶδες Τ βλέπει" καταπληκτικὸν φοβερόν. | 

ἀπὸ τῶν “Σκυϑῶν. — Τὴν iv 
"Moyses ἀσπίέδα᾽ ἐπὶ τῶν σω- 
φρόνως ἢεβιωκότων, ἐπεὶ ἐν .249-- 
ye τοὺς διαφυλάξαντας (in cod. 

τὴν διαφυλάξασαν, supra lin. τοὺς 
— ac) SU, ἐν παισὶν ὥραν κα-- 
κῶς ἱερὰν ἄσπέδα ἄναλαμιβάνον- 

,τες ἐπιόμπενον. — Tiv ὕδραν 
τέανε ἐγ ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων, 
διὰ τὰ μὐϑευόμενα περὶ τῶν τῆς 
ὕδρας: φυὸ μένων iy τῇ τομῇ κε- 
φαλῶν. — Τὴν ἐπὶ «4ύσιδος 
σολετδίαν"" ἐπὶ τῆς ἀναξίας, 
φασὶ γὰρ Φασηλίτας ψηφίσασϑαι 
τὸν βουλόμενον βασιλίτην μνᾶν 
δόντα", πολιτεύεσθαι" εἴτα πολ-- 
λῶν £yyoagérrav-.. ἀναξίων vyevé- 
σϑαι τὴν παροιμίαν. 

42) Apost. Cent. XVIH. 52. 

 Macar., αὕτη ὃ μοία ἐστὶ τῆ" 

1) Apost. Cent. XVIII. 66. 
2) Apost. Cent. XVIII. 63. 

Macar. ἐπὶ τῶν πάνυ παλαὶϊῶν 
καὶ πολυ χρονίων. 

5) Apost. Cent. XVIII. 65. 
| ex: Áristoph. Nub. 644. 

' &) Apost. Cent. "XVIII. 67. 
τί 

πρὸς τὸν Zhdvvocov. ' 

5) Apost. Cent. XVII. 8t. 
Macar. τί κυνὶ καὶ βκλανὲῳ". ἐπὶ 
τῶν ἀσυνήϑεις λαμβανόντων τό-΄. 
πους. Lucian. adv. indoct. 
€. 5. — ^ 

6) Apost. Cent. XVIIT, 74. 
7) Apost. Cent. XVIII. 29. 

Lucian, Tim. c. 54. τιταῤῶδες 
βλέπων. lcaromen. c. 25. ὃ de 
Ζεὺς μαάλὰ φοβερῶς δριμὺ τέ Xa 

Li 

bol 



ι 
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αἱ à' ἄλλαι περιακολουϑοῦσιν ἀφελεῖν αὐτὸ σπεύδουσαε, 
ἵνα παρὰ μέρος πνιγῶσιν. “. 

Ὅ αὐτὸς 15 ἐρωτηϑεὶς, πότερον 'ιγῆμαι, ἢ μὴ, ἔφη" 
ὃ ἂν αὐτῶν ποιήσεις, μεταγνώσῃ. 

Ὃ αὐτὸς ϑαυμάζειν ἔλεγε τῶν, j τὰς λιϑίνους εἰχόνας 
κατασκευαζομένων, τοῦ μὲν λίϑου προνοεῖν, ὡς ὁμοιό-- 

τατος ἔσται, αὐτῶν δ᾽ ἀμελεῖν, ὡς μὴ ὁμοίους τῷ λίϑῳ 
φαίνεσϑαι. 

«Δὐτῷ μέλλοντι τὸ κώνειον πίέεσϑαι, ,ἀπολλόδωρος ἱμά- 
τιον. ἐδίδου καλὸν, ty. ἐκείνῳ ἀποϑανῃ᾽ καὶ ὃς τῇδ᾽ ἔφη" τὸ 
ἐμὸν ἱμάτιον ἐκβιῶναν μὲν ἐπιτὴηδειον, ἐναποϑαγεῖν δὲ οὐχί. 

Ὃ αὐτὸς "5 πρὸς ᾿Αλκιβιάδην εἰπόντα, ὡς οὐκ ἀνε- 

κεὴ 7) Ξανθίππη λοιδοροῦφα, ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, συνήϑε-- 
μαι, καϑάπερ εἰ καὺ τροχηλίὰς .7 ἀκούων συνεχές" καὶ 
σὺ μὲν, εἶπε, χηνῶν βοώντων ἀνέχῃ" τοῦ δὲ εἰπόντος, 
ἀλλά μοι ὠὰ καὶ νεοττοὺς «τίκτουσι, καμοί, φησι, Eav— 
inm παιδία γεννᾷ. 

Ὃ αὐτὸς λέγεται, ὅτι εἶδεν ὄνειρον κύκνου νεοντὸν 
ἐν τοῖς γόνασι σχεῖν, ὃν καὶ παραχρῆμα πτεροφυήσαντα 
ἀναπτῆναι, ἡδὺ χλάγξαντα, xol μεϑ' ἡμέραν Πλάτωνα 

αὐτῷ συστῆναι" τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἶναι τὸν ὄρνιν. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν, οἱ φιλίαν παραϑεωροῦντες, κἂν τὴν 
€x τῶν ἠδικημένων ἐκφύγωσι κόλασιν δι᾽ ἀσϑένειαν, ἀλλ᾽ 
οὖν ye τὴν ἐκ τοῦ ϑεοῦ τιμωρίαν οὐ διακρούονται. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγεν, ὁ μὲν χειμὼν σχέπης, τὸ δὲ γῇρας 
ἀλυπίας δεῖται. 

Ἐανϑίππης αὐτῷ ἐπιτιμώσης, διότι λιτῶς παρεσκευ-- 
«bero ὑποδέξασϑαι φίλους, ὦ γύναι, εἶπεν, εἰ μὲν ἡμέ-- 
vegoí εἶσιν, οὐδὲν ἐκείνοις μελήσει, εἰ δὲ ἀλλότριοι, ἡμῖν 

περὶ αὐτῶν οὐδὲν μελὴ ga. 

15) Diog. segm. 55. " 47) Laur. et impr. χιλίας. 
16) Segm. 56-37. Correxi ex Diogene L. - 
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Ὃ αὐτὸς εἶπεν, al πονηραὶ ἐλπίδες, ὥσπερ. οὗ κακοὶ 
ὁδηγοὶ, ἐπὶ τὰ ἁμαρτήματα ἄγουσιν. 

Ὃ αὐτὸς ἰδών τινα προχείρως πᾶσι χαριζόμενον καὶ 
ἀνεξετάστως ὑπηρετούμενον, καχῶς, εἶπεν, ἀπόλοιο, ὅτι 
τὰς Χάριτας, παρϑένους οὔσας, πόρνας ἐποίησας. 

Ὃ αὐτὸς εἶπεν" ἐν μὲν τῷ πλεῖν πείϑεσϑαι δεῖ τῷ 

κυβερνήτῃ, ἐν δὲ τῷ ζῇν τῷ λογίζεσθαι δυναμένῳ βέλ-- 
τιον. | 

. N 

Σωσιάδου τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὑποϑῆκαι M. 

"Enov ϑεῷ.  Nouq πείϑου. Θεοὺς σέβου. ovg 
αἰδοῦ. Ἡττῶ. ὑπὲρ διχαίου. Τνῶϑι μαϑὼν. ᾿Ακούσας 
νόει. Σαυτὸν ἴσϑι. Γαμεῖν μέλλων καιρὸν γνῶϑι. Φρό-- 
γεν ϑνητά. Ἑστίαν τίμα. " [oye σεαυτοῦ. “Φίλοις βοή-- 
ϑει. Θυμοῦ κράτει. Φρόνησιν ἄσκει. Πρόνοιαν τίμα, 
Ὅρχῳ μὴ χρῶ. Φιλίαν ἀγάπα. Παιδείας ἀντέχου. 46-- 
ξαν δίωκε. Σοφίαν ζηλοῦ. Καλὸν εὖ λέγε. Ψέγε μη-- 
díva. Ἐπαίνει ἀρετήν. Πρᾶττε δίκαια. Φίλοις εὐνόει. 
Ἐχϑροὺς ἀμύνου. Ἐὐγένειαν ἄσκει. Κακίας ἀπέχου. 
Κοινὸς γίνου. ἴδια φύλασαι. ᾿Αλλονρίων ἀπέχου. Εὖ-- 
quoc σϑι. "xovs πάντα. Φίλῳ χαρίζου. Χρόνου φεί-- 
δου. Ὅρα τὸ μέλλον. Ἔριν μίσει. Οἰκέτας αἰδοῦ.. Ὑἷ-- 
οὐὺς παίδευε. Ἔχων χαρίζου. 4λον φοβοῦ. Εὐλόγει 
πάντας. Φιλόσοφος γίνου. Ὅσια κρίνε. Τγνοὺς πρᾶττε, 
Φόνου ἀπέχου. Εὔχου δυνατά. Σοφοῖς χρῶ. Ἦϑος δο-- 
xiuabs. “αβὼν ἀπόδος. Ὑφορῶ μηδένα. Τέχνῃ χρῶ, 
"O μέλλεις δός. Εὐεργεσίας τίμα. Φϑόνει μηδενί. Φυ- 
λακῇ πρόσεχε. Ἐλπίδα αἴνει. “ιαβολὴν μίσει. Δικαί-- 
ὡς κτῶ. ᾿Δἀγαϑοὺς τίμα. «Αἰσχύνην σέβου. Χάριν ἐκ-- 
τέλει. "Ovetdog ἔχϑαιρε. Κρίναι δίκαια. ᾿Αδωροδόκητο 
δοκίμαζε. fiv) παρόντα. “έγε εἰδώς. Βίας μὴ ἔχου. 

Ὁμίλει πράως. Πέρας ἐπιτέλει - μὴ ἀποδειλιῶν. Υἱοῖς 

48) Exstant in Laur. et impr. 
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μὴ xoxo dioe. Γλωσσῃ ἄρχδ, Σεαυκὸν. εὖ. ποίει... Εὐ-- 
προσήγορος γίνου. “Ἵποχρίνου. ἐν xotQQ. . Iove, μετὰ 
δικαίον͵Γ[ Πρᾶτυε ἀμετανοήξως. ᾿“μαρτάνων μεδτανγόει. 
Ὀφϑαλμοῦ κράτει... Βουλεύον χρήσιμα. Ἐπιτέλει "συν-- 
τύμως. Φιλίαν φύλασσε. Εὐγνώμων γένουν. Ὁμόνοιαν 
δίωχε. ᾿Αῤῥητα μὴ λέγε. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ. ᾿ Τὸ συμ- | 
φέρον ϑηρῶ. Καιρὸν προσδέχου. Ἔχϑρας διάλυε. Ev- | 
quic» ἄσκει. ᾿Ζπεχϑείας φύγε. Πλούτει δικαίως. 410-- 
ξαν μὴ λίπε. Κακίαν μίσει. Mav9ovov μὴ κάμνε. " Κιν-- — 

δύνευξ φρονίμως. Οὖς τρέφεις ἀγάπα.. M Πρεσβύτερον | 
αἰδοῦ. Νεώτερον δίδασκε, Πλούτῳ ἀπίστει. Σεαυτὸν 
ἀἰδοῦ. “Προγόνους στεφάνου. Θνῆσχε ὑπὲρ σατρίδος. 
Τῷ βίῳ μὴ μαχοὺ. Ἐπὶ vexQQ μὴ γέλα. ᾿Ατυχοῦσι συ»- 

ἄχϑου. Χαρίζου ἀβλαβῶς. M ἐπὶ πανεὶ λυποῦ. Ἐξ 
εὐγενῶν γέννα. Ἐπαγγέλλου μηδενί. Φϑιμένους. μὴ cdi- 
κει. Εὖ πασχε. ὡς ϑνητος. Τύχῃ μῆ πίστευε. Κόσμιος 

ἔσϑι. Ἡβῶν μέσος δίκαιος. Πρεσβύτερος εὔλογος. Tt- 

Aevva ἄλυπος. ᾿ 
- 

Σωδεράτου 

᾿Σώσερατος ὁ αὐλητὴς ὀνειδιξύμενος ὑπὸ τινος ἐπὶ 
τῷ «γονέων aonuáy εἶναι εἶπε, καὶ μὴν de τοῦτο μᾶλλον 

ὥφειλον ϑαυμάξεσϑαι, ὅτι. ἄπο, ἐμοῦ τὸ γένος ὄρΖεται. 
Ὃ αὐτὸς ἔφη, οἱ ἀδελφοὺς παρέντες xci ἄλλους gi- 

λους͵ ξητοῦντες παραπλησιοί εἰσι, τοῖς τὴν ἑφυτῶν γῆν 

. ἐῶσι, τὴν δὲ ἀλλοτρίαν γεωργοῦσι. : 

ε᾿ 

Σωτίω ν. 

“Σωτίων ἔφη 35, οἱ δελρῖνες μέχρι τοῦ  κλύϑωνος συν-- 
ῥιανήχονται τοῖς eolit πρὸς δὲ τὸ ξηρὸν οὐκ ἔξο-- 

κείλουρεγ" οὕτω. δὴ καὶ. αἱ κόλαχες, ἐν εὐδίᾳ παραμέ- 
70vGL xai τοὺς φίλους. εἰς ἀποὺ ημίαν. προπέμποντες ué- 

19) ó Laur. om. — . 20) Laws Jiwrübr oi delgivec ἔφη. 

- 



χρε τῆς λείας παρακολουϑοῦσιγ᾽ ἐπειδὰν δὲ εἰς τραχεῖαν 
ἔλθωσιν ἀπίασιν. | v. 

e 

? * - 07 φ : 

40x77 τοῦ T στοιῤνχείον.. 

Sd 

Τὸ v μετὰ τοῦ a. 

Ταδ᾽ ἐκ τρίποδ og^ τίϑεται ἐπὶ τῶν πάνυ ain- 
9o0»* "toroxhelg γὰρ, τῇ Πυϑίᾳ γενομένῃ, μιχϑῆναι 
Πυϑαγύραν τὸν ἀδελφὸν, καὶ τῶν ὑπ᾽ αὑτῆς μαντευομέ-- - 

γον παῤασημειοῦσϑαν ὡς ἐχ τρίποδος. 

Τὰ Νικησίου 1. δρᾷ ἐπὶ τῶν μαλαχῶν" τοιοῦτος - 
γὰρ ὁ Νικησίας ἦν. 

Ταῦρος 3 ὑπερκύψας τὸ Ταὕὔγετον ἀπὸ τοῦ 
Εὐρώτα ἔπιεν" ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

Ταὸδε * Μῆδος οὐ φυλάξει" κατὰ τὴν τοῦ Ἐέρ-- 
ἔξου ἔφοδον τοὺς Ἕλληνας ἀπειρηκόταρ τὰ ἑαυτῶν ἀναλέ-- 
σχεῖν xal δαπανᾷν ἐπιλέγονταρ" vade Ἰἤῆδος οὐ φυλάξει. 

Ταινάρεον s κακόν' ἀντὶ τοῦ μέγα καὶ παράνο-- 
μὸν εἰς ἱκέτας" οἱ γὰρ «Ἱανεδαιμόνιοι καταφυγόντας τοὺς 
Εἵλωτας εἰς τὸ Ταίναρον ἀπέκτειναν. 

Τὰ Κινύρου 6 κάλαντα" ἐπὶ τῶν τὸ ἴσον καὶ τὸ 
δίκαιον φυλαττόντων. | 

Τὰ " σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην σκάφην λέγει. 

4) Apost. Cent. XVII. $6.! Macar. 2:5 τῶν σφόδρα δεινῶν 
Macar. τὰ ἐκ τρίποδος ἐπὶ τρῶν | καὶ χαλεπῶν. 
ἀληϑῶς λεγομένων. 6) Apost. Cent. XVII. 95. 

2) Apost. Cent. XVII. 87. | Macar. consentit. 
5) Apost. Cent. XVII. 88.| 7) Plut. Ápophth. p. 178. B. 

addit quaedam. σχαιοὺς ἔφη φύσει καὶ ἀγροέκους 
à) Apost. Cent. XVII. 89. |εἶναε Ἥακεδοόνας, καὶ τὴν σκά- 
5) Apost Gent. XVIL 92. ex» λέγοντας ubi Wyttenb. 

56 



X 

3 d ι . Τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς αὐδὲ 

ζητεῖ τὰ ὑπὲρ δύναμιν. | 

᾿ ^ ^ Y | 

» πρὺς ἡμᾶς" c": τοῦ μη 

Τὰς μηχανὰς μετὰ τὸν πόλεμον κομίζει" «ἐπὶ 

τῶν προϑυμουμένων βοηϑεῖν ὅτε οὐ χρεία. | 

Ταμίας ὃ ἀγαϑος" ἐπὶ τῶν ἀκριβῶς φυλανεόν- - 
μ "Δ ι ,, , 3 

των τὰ τὲ ἰδια, τα τε δημοσια. 

Τὰ μὲν ? ἐξ ἀρχῆς οὐ μέμνημαι, τὰ δὲ μέσα 
ov συνίημι, τὰ δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν οὐ δοκιμάζω" ἐπὶ 

τὰ μὲν πρῶτα ἐπιλελάϑαμες, τὰ δὲ ὕστερα οὐ συνήκα-- 
EG διὰ τὸ τὰ πρῶτα ἐϊτιλελᾶσϑαι. 

Te μέροπος M JI. ἐπὶ τῶν τἀναντία πάντων ἢ 
δρώντων 7 λεγόντων" ὁ γὰρ μέροψ τὸ ὄρνεον ἔμσταλέν, 
φασι, τοῖς ἄλλος ἅπασι πέταται" τὰ μὲν γὰρ εἰς τοῦμ-- 
προσϑὲν ἵεται xol κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς , 0 δὲ εἰς τοὐπίσω" 

λέγεται καὶ τοῦτο περὶ αὐτοῦ, ὅτι 9Ux ἀναμένει γηράσαν-- 
τὰς ἐχφέρειν τοὺς πατέρᾳς, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ φῦσαι τὰ ὠχύ-- 
πτερὰ τοῦτο ἐργάζεται. . tn 

Ταντάλου τὰ κῆπον τρυγᾷς" ἐπὶ τῶν τὰ ὕμοια 
στοιούντων, παρόσον σκιὰ καὶ ὀνείρατα αἱ ἡδοναὶ πᾶσαι. 

. Tw ἐκ "3 τῶν ἀμαξῶν᾽" ἐπὶ τῶν ἀπερικαλύτοτως 
σχωπτοντων»".. ᾿ϑηνησε γὰρ ἐν τῇ τῶν" χϑῶν ἑορτῇ οἱ 

xcu Gopceg, ἐπὲ τῶν ἁμαξῶν τοὺς αὐπτανεῶντας ἐσκωπιτῦν 
τε καὶ ἐλοιδόρουν" τὸ. δ᾽ αὐτὸ καὶ τοῖς radon A -VOT&00y 
&rko le» PS . . ἃ 

Τὰ ἐν " ποσὶν οὐκ οἶδεν: / esti τῶν ἀμαϑῶν. 

Τὰ ΔΙᾳγνητῶνι"ν χακᾶ" ἐπὶ τῶν μεγίστων καὶ 

᾿ . 
8) post. Cent. XVII. 95. 11). Apost. Cent. XVII. 9$. 

addit quaedam de ταμέαις Áthe-.| 12) Apost. Cent. XVII. 100. 
-niensium. | A15) Apost. Cent. XVIII. 2. Ma- 

9) Apost. Cent. XVII. 97. | car, τὰ ἐξ ἁμαξης, ἔπι τῶν ῥη- 
.409 'Elut. Apophth. Lac. p. 252. τὰ καὶ ἄῤῥητα λοεδορούμτεων. 

D. Σαμίων πρεσβενταῖςᾳ. μαχρολο--. 44) Apost. Cent, XVIII.- 5. 
γοῦσιν ἔφασαν οἱ Σπαρτιάται Cle; 15) Apost, Cent. XVIII. 6. Cfr. 

Cfr. Wessel. ad Herod. III. 46. | Julian. .Or. VIL. p. 210. D. 

r Ν by 

, τῶν πολλὰ λεγόντών καὶ scar. οὐδενὰς ἄξια" ὁμοία τῇ 2 
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ἀλγεινοτάτων κακῶν" παρόσάν οὗτοι ἀσεβήσαντες δὶς $e 
ovg μεγάλων καχῶν ἐπειράϑησαν. MM 

Ταντάλειοι "δ τιμωρίαι" ἐπὶ τῶν ἀγαϑῶν μὲν 
ἐπιτυχόντων, μὴ συγχωρουμένων δὲ ἀπολαύειν αὐτῶν" ὡς 

ἔμαϑες. | 

Τὰ σῦκα " σῦκα λέγω xal τὴν νἀφϑοπίον 
κάρδοπον' ἐπὶ τῶν ἀληϑῆ λεγόντων ἀνοπιφϑόνως. 

Τὰ πέρυσι 18 ἀεὶ βελτίω" ἐπὶ τῶν κατόπιν ἐν 
ταῖς χερσὶ γινομένων" ταπειγούμενοι γὰρ oi ᾿᾿ϑηναῖοι 

κατὰ τὰ Μακεδονικὰ ἐπεφώνουν τὸ φοιοῦτον: 
Ταφρτησία 19 μύραινα" ἐπ᾽ εὐμεγέϑους" ὡς "ἐκεῖ 

γενομένων μεγίστων. 
Τὰ Ταντάλου 55 τάλαντα" πλούσιος. ὁ Φρὺξ 

Τάνταλος διεβεβόηξο, Πλουτοῦς καὶ Διὸς λεγόμενος" πό- 
χρηται δὲ τῇ “παροιμίᾳ καὶ “"»ακρέων ἐν τρίτῃ" γέγονε 
δὲ παρὰ τὸ ὄνομα τάλαντα, ὡς καὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ 
εἴρηται" Ταντάλου τάλαντα ταλαντίζεται. L 

Ταῦτα cov? καὶ Πύϑια xal die mU τῶν 
τελευταῖα ποιούντων. 

Τὰς ἐν 40v. 22 τρεακάδας" τιμᾶται T). τριακὰᾳ 

ἐν “Διδου, διὰ τὴν Ἕχατην" καὶ γὰρ doi καὶ pru 
xal Ἔχατη ἕν εἶναι “δοκοῦσι. 

Ταῦτα 3 Κυμαίοις, ἐμοὶ δὲ ó»0g eb: δὰ τῶν 

μετὰ δέους ταναξια δεδιότων" φασὶ γὰρ τοὺς Κυμαίους 

κἄν τὰ Ἰαγνήτων κακὰ etc. 
Theogn- 725. Welck. ὕβρις καὶ 

αγνητας ἀπώλεσε xol Κολο- 
dva καὶ Σμύρνην coll. 721. 

Afchiloch. Fr. XXIX. χλαίω τὰ 

Θασίων ov τὰ Mayvjtov xaxd, 
ubi Liebel. 

16) Apost. Cent. XVIII 7. 
fabulam exponit. ' 

47) Apost. Cent. XVIII. 8. 
18) Apost. Cent. XVIII. 10. 

19) Apost. Cent. XVIII. 15. 
λ 

Aristoph. Rari. λ55. ubi Schol. 
et Intrpr. | 

20) Apost. Cent. XV1IL. ΤῊ 
-Macar. ἐπὶ τῶν σφόδρα πλουσίων». 

91) Apost. Üent. XVIH. 18: 
93) Apost. Cent. XVIII. 17. 
25) Apost. Cenp. XVIII. 19: 

Macar addit: Τὰ Σὰ μίων 4»- 
9g ἐπὶ τῶν μεϑύσων. - Té 
Σαμίων ὑποπτεύεται" En 
τῶν δεδιότων κακῶν τινα πρου- 
δοκίαν. — Τὰ ἐπὶ Νανάκου" 

ἐπὶ τῆς ἀρχαιότητος τῆς πολλῆς. 
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ὡς ϑήρίον δεδιέναι τὸν ὄνον᾽ ὀνηλαάτην οὖν φυγόντα ὕτον 
καὶ σκιρτῶντα παίειν καὶ λέγειν τὸ προκείμενον. 

Τὸ τ μετὰ τοῦ ε. 

Τελενίκου * πενέστερος" ὅϑεν xol τὸ κενῶσαι 
τελενιχῆσαε λέγουσιν οἱ Σερίφιοι, ἀπὸ τούτου, ὡς τὸ εἰ-- 
κὺς, πένητος παντελῶς" λέγεται καὶ Τελενίκιος 740 με-- 

ταφορίκῶς ἀπὸ τῶν ἀγγείων τῶν μὴ ἐχόντων ἔνδον τι. 
Τενέδιος 3 συνήγορος" ἀντὶ τοῦ ἀπότομος, δυὸ 

γὰρ πελέκεις ἐν ἀναϑήμασι τιμῶσι Τενέδιοι, καὶ παροι-- 
μέα᾽" ὙΤενέδιος πέλεκυς 3 ; ὅτι βασιλεὺς Τενέδιος μετὰ 

πελέχεως δικάζων τοὺς ἀδικοῦντας εὐθέως ἀνῇρει. 

Τερεβένθου 4 ἀνοητοτερος" ἐπὶ τῶν μωρῶν 

καὶ ἀναισθήτων" ἔστι δὲ τερέβινϑος ὁ Opus. 
Τέττιγα * τοῦ πτεροῦ συνείληφας" ἐπὶ τῶν 

sd σώματα τῶν ἀϑυρογλώσσων πυλούντων. 
Τέττιξ 5 ἀχαάνϑέἭος" 4 ^ 4 , 4 9 , 

ἐπὶ τῶν &Quvov xal ἀμου-- 
σωγ᾽ οὐκ ἄδουσι γὰρ oL ἐκεῖσε τέττιγες. 

Τεττάρων 7 ὁβολῶν ἄξιος" ὁμοία τῇ" τεταρτη-- 
μορίου ἄξιος ἤτοι διχαάλκου" ἐπὶ τῶν οὐ πολλῆς τιμῆς 
ἀξίων... . 

Τέττιγας ὃ 
οὐδενὸς ἀξία ἐσϑιόντων. 

-- Τὰ γῆς ἔνερϑε καὶ τὰ 
ἐπὶ πέδον" λείπει οἷδεν᾽ ἐπὶ 
τῶν πολυπραγ μόνων. -- Τὰ ας 

Il qo uu íou μηχανάς" ἐπὶ 
τῶν ἐξαπατώντων ἐπὶ τέχνῃ τι- 
yt" Προμήϑιον γὰρ τόπος ἣν ἐν 

Σικελίφ, ἂν d οἱ ὀονιϑοσκόποι 
διέτριβον. 

1) Apost, Cent. XIX. 24. 
2) Apost. Cent. XIX, .58. 

"Macar. Τενέδιος πέλεκυς" d 
τῶν ἀποτόμως Ti καὶ ὠμῶς Óia- 
πραττομένων ἐν γὰρ Τενέδῳ τῇ 
φἦσῳ δύο πελέκεις dvéxtiyro σ-: 

ἐσθίεις" 

| Bdapios M δι᾽ 

$ 5 * * , δ . 
ἐπὶ τῶν δια λιχνείαν καὶ τὰ 

ὧν ἀνῃροῦντο ot 
μοιχοί. 

8) Apost. post πέλεκυς inse- 
rit: ᾿“ροιστοτέλης μέντοι. — Vido 

| Aristotelis Fragm. sub 7ενε- 
δίων πολιτεία. 

4) Apost. Cent, XVIII. 29. 
5) Apost. Cent. XVIII. 52. 
6) Apost. Cent. XVIII. 53. 
7) Apost. Cent. XVIII. 55. 
8) Apost. Cent. XVIIE 56. 

addit quaedam. — Macar. habet: 
Τέττιγος ἀκούει mi τοῦ 
ἀφρογτίστον, παρόσον ó τέγειγο; 
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Τέττιγος εὐφωνότερος" ἐπὶ τῶν μελῳδούντων. 

Τεττιγοφόρος 3 εἶ" oi ᾿Αϑηναίοι τέττιγας ἐφύ 
ρουν χρυσοῦς" σύμβολον τοῦ γηγενεῖς εἶναι ἢ μουσικούς. 

Τετρὰς 19 καὶ νουμηνία᾽ 

Τέφραν n φεύγων 

ἐπὶ τῶν φύσει ἀργῶν. 

εἰς ἀνθρακιὼν ἔπεσεν" 

ἐπὶ τῶν ἀπὸ ἡττονών χείροσι περιπεσόντων κακοῖς. 
. ' ' 

Τ εἰχη 1. Σεμιραμιδος καὶ τείχη deguxovy- 
e 3 Ἀ ^ 2 ^ EL , A - τια᾿ ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶν καὶ δυσαλώωτων ? ϑαυμαστῶν.. 

τὸ τ 
2 f 

μετὰ τοῦ x. 

Τὴν 3! 4xecalov σεληνὴν" ἐπὶ τῶν διαμενόν.- 
τῶν καὶ βραδυνόντων" ἦν δὲ Νηλέως κυβερνήτης ὁ ta 
σαῖ OG. 

Τήμερον οὐδεμίᾶν γραμμὴν gyayov ἐπὶ τῶν 
ἀμελούντων τῆς σπουδῆς καὶ τῆς ἑαυτῶν τέχνης τοῦτό 

᾿Απελλῆς ὃ ζωγράφος εἴρηκεν. 

Τὴν ἐξούλης M δίκην φεύγεις" ol Oi γικη--: 

σαντες, ὥστε ἀπολαβεῖν τὸ χωρίον ἢ 7 ἀγρὸν 7? τι τοιοῦ-- 

τον καὶ μὴ ἐώμενοι. ἀνέτρεχον εἰς δικαστήριον αὖϑις xol 
εἰσῆγον δίκην, ἥτις ἐχαλεῖτο ἐξούλη" ἐξέλλειν γὰρ οἱ πα-- 
λαιοὶ τὸ ἀπελαύνειν xal χωλύειν ἔλεγον᾽ oí δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἐξεῖναι τοῖς ἑλοῦσι κρατεῖν τῶν κτημάτων. 

ἀχούων ἧδεται. “- Τέττιγος 
ᾷξδων νόμον" 
vog; ἀξίου. 

.9) Apost. Gent. XVIII. 58. 
Eos, qui de re 'disputarunt, 
recenset Hrüger ad Dion, Ha. 
lic. Judic. de Thuc. XIX. 5. ad. 
de Jacobs ad Philostr. Im. II. 
17. p. 495. 

10) Apost. Cent. XVII. 45. 
Macar. - ἐπὶ τῶν φόσει ἀργῶν, 
παρόσον ταύτας τὰς ἡμέρας ὧρ- 

yés ἐνόμεζονι ͵ 

ἐπὶ τοῦ μηδε--} 
Cent. XVIII. 41. 
Cent. XVIII. 44. 

Macar addit: T^ 0 μέρ εα' xa— 

xd' ἐπὶ τῶν σφόδρα δεινῶν καὶ 
χαλεπῶν, ἀπὸ Τερμιέρου . τεγὸς 
ϑηριώδους τὴν φύσιν καὶ ληστοῦ: 
-- Teonvóv χρῆμα ἀλλή- 
λοις ἡλεκνῶται, ἐπὶ τῶν ὅ- 
μηλέκων. Τευμησσίέα α- 
λώπηξ᾽ ἐπὶ τῶν πολλὴ πανόυρ-! 
γίᾳ χρωμένων. ᾿ 

15) Apost. Cent. XVIII. 46- 
44) Apost. Cent. XVIII 50. 

41) Apost. 
42) Apost. 



δειλῶν. 
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Τὴν "5 αὐτοῦ σχιὰν δέδοικεν ἐπὶ τῶν σφύδρα | 

Τὴν "5 ἀμίδα σανδάλῳ ἐπιφράττεες" ἐπὶ τῶν 
μικροῖς μεγάλα ἐπιχειρούντων. 

. Ζὴν " ἀπὸ Σκχυϑῶν ῥῆσιν" ἐπὶ τῶν ὠμῶς xoi 

περιφανῶς ἀποκρινομένων" τοιοῦτος γὰρ ἦν ὃ yayop- 
’ 

σις Σχυόης o». 

Τὴν s ἡμέραν πᾶσαν σήϑει, ὃς οὐ βούλεται ζυ- 

μώσαι. 

Τὴν ἅλμην 9 χυκᾷς, πρὶν τοὺς ἰχϑύας ἑλεῖν! 

ἐπὶ τῶν πρὸ πολλαῦ παρασκευαζομένωνγ.. 
Τῆς 20 μητρὸς ὡς αἷξ καλεῖται" οἱ γὰρ ἔριφοι | 

ἕν τοῖς αἰπολίοις ἀπὸ τῶν μητρῶν γνωρίζονται, ἀπὸ πα- 

τέρων γὰρ ἀδὺυ ὕνατον. 
Τὴν 5) “κατ᾽ ἑαυτὸν ἔλαυνε" 

ὁμίλει. 

45) Apost. Cent. XVIII. 
Macar consentit. 

16) Apost. Cent. XVIII. 
17) Apost. Cent. XVIII. 

cfr. supra: ἢ ἀπὸ Zxv3óv 
σις. 

48) Apost. Cent. XVIIT. 
19) Apost. Cent. XVIII. 59. 
40) Ápost. Cent. XVIII. 60. 
41) Macar. Jy» κατὰ σαυτὸν 

lla! ἐπὶ τῶν μείζονα ἢ κατὰ 
nv ἑαυτῶν δύναμιν αἷρου μένων 
zodyuera.  Pittaci sententia. 
Anthol Gr. VII. 89. cfr. Plut. 
de educat. P. 15. T. co γὰρ, 

Tyv κατὰ οαυτὸν ἔλα, σοφόν᾽ 
ὡς οἵγε μακρῷ κρείττους ἑαυτῶν 
λαμβάνοντες, οὐ τῶν γυναιχῶν 
ἄνδρες, τῶν δὲ προικῶν δοῦλοι 
λανϑάγουσι γινόμενοι, ubi Wyt- 
tenb. , Vide praesertim Calli- 
machi" Epigr. Il. apud Diog. 
Laért. I. 80. Oraculum apud 
Welcher. Sylloge epigr. p. 2354. 

55. 

5h. 
55. 

éz- 

57. 

ἀγτὶ τοῦ ἴσαις 

Ἕρᾷς δικαίων ἐκ γάμων ἰδεῖν 
σπορὰν, 

Ζάλην μεγίστην φεῦγε, μὴ τι 
καὶ βλαβης. 

(nonne βλαβῆς 9). Macar. habet 
ad hanc litteram: Τῆς αὐτῆς 

κϑοραμέας" ἐπὶ τοῦ ὅμοίου καὶ 

παραπλησίου. — Τὴν λεοντῆν 

λάμβανε" ἐπὶ τοῦ γενναῖόν ἴ τι 

πράττειν μέλλοντος. — Τὴν ἀ- 
λωπεκῆν ὑπέδυ ἐπὶ τῶν 
πανουργίᾳ Aoc μένων. — Τὴν αὖ- 

τὸς σαυτοῦ ϑύραν κρούει! 

λίϑῳ᾽ ἐπὶ τῶν εἰς τὰ διχαῖα 

πλημμελούντων. — Tyr ὑπὸ 

σκότους ἤγουν τὴν λαϑραίαν. 

— Τῆς δευτέρας ἢ ἢ ὑστέρας 
ἐφόδου ἐπὶ τῶν ἐκ δευτέρου 

τισίν ἔργοις ἐπιχειρούντων. τ΄ 

Τὴν ἐκ τῆς φαῤφέτρας ἐπὶ 
τῶν ἀγαϑὴν ἥμέραν ἀγόντων. — 

Τὴν δὲ αὐτὴν ταύτην 58ὲ 

λενκὴν καὶ eiggvexiv λέ- 

γονσεν᾽ ἐλήφϑη δὲ ἡ παροιμία 



— 4d — 

Τὴν 5 Χάγυβδιν ἐκφυγὼν τῇ Σκύλλῃ περι-- 
ἐπεσον" ὁμοία τῇ ἔφυγον κακὸν, εὕρῦν ἄμεινον. 

Τὸ " μετὰ τοῦ i. 

Τίς ἐν Κὐὸ vog ** ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως δοχομέ-- 
γων τοὺς ξένους ἀπὸ Κύδωνος Κρρινϑίου φελοβένως 

διατεϑέντος. - 
Τιϑωνοῦ 3 γῆρας" ἐπὶ τῶν πολυ yovleoy x xoi ὅπερ- 

yrgon ταἀσσεται" ἱστορεῖται γὰρ ὅτε Τιϑωνὸς. Pug vule 
τοῦ τὸ γῆρας ἐκδύσασϑαι εἰς τέττιγα μετέβαλεν. 

Τί μ᾽ ὠφελήσουφιν 3 oí ῥυϑμοὶ πρὸς v ἀλ- 
qura ἐπὶ τῶν μανϑανόντων τι οὐκ αὑτοῖς χρειῶδες. 

T: πρὸς * τὸν Ἑρμῆν" ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸν λόγον. 
ΤΊ κοινὸν " κυνὶ καὶ βαλανείῳ" ἐπὶ τῶν ἔν τι-- 

σι rns ἀνωφελῶν. 

ἰ μ᾽ ἔδει “μακροῖς αὐλοτοϊαύλεῖν", ἐπὶ τῶν 
νογησάντων καὶ μὴ ἀπολαβόντων μισϑον. 

Τὶς ϑύρας δ ὡμάρτοε' ἐπὶ τῶν μηδὲν χαλεπὸν 
xal δυσεύρετον ἐχόντων. ἡ 

Τὶτανῶδες 7 βλέπει καταπληκτικὸν φοβερόν... 

ἀπὸ τῶν «Σκχυϑῶν. — Τὴν ἐν 
Ἄργει: ἀσπέδα᾽ ἐπὶ τῶν σω-- 
φρόνως ἢεβεωκότων," ἐπεὶ ἐν "4ρ-- 
γει τοὺς’ διαφυλάξαντας (in cod. 
τὴν διαφυλάξασαν, supra lin. τοὺς 
— ac) τὴν ἂν παισὶν ὥραν xa-— 

κῶς iegàv' ἀσπέδα dvalaufdryov- 
Tec ἐπόμπευον. — Τὴν ὕδραν 
Tínvtiv ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων, 
διὰ τὰ μυθευόμενα περὶ τῶν τῆς 
ὕδρας φυομένων ἂν τῇ τομῇ κε-- 
φαλῶν. — Τὴν ἐπὶ “{1ὑσιδος 
πσολετείαν" ny τῆς ἀναξίας, 
φασὶ γὰρ Φρασηλίτας ψηφίσασϑαι 
τὸν βουλόμενον βασιλέτην pvày | 

εἶτὰ πολ-- δόντα", πολιτεύεσθαι" 
λῶν ἐγγφαφέντων-ς ἀναξίων. γενέ- 

.σϑαε τὴν παροιμίαν. 
42) Apost. Cent. XVIH. 52. 

4) Apost. Cent. XVIII. 66. 
2) Apost. Cent. XVIII. 65. 

Macar. ἐπὶ τῶν mdvv παλαϊῶν 
καὶ πολυ χρονίων. 

5) Apost. Cent. XVIIL 65. 
| ex: Áristoph. Nub. 644. 

" hb): Apost. Cent. "XVIII. 67. 
Macar. αὕτη ὃ μμοία ἐστὶ τῆ" τί 
πρὸς τὸν Zhdvvucov. ' 

5) Apost. Cent. XVHI. 81. 
Macar. τέ xvyi καὶ βαλανὲφῳ᾽. ἐλὲ 
τῶν ἀσυνήϑεις᾽ λαμβανόντων cd- 
πους. --- Lncian. adv. indoct. 
ce. 5. ^ ^ 
6) Apost. Cent. XVIII. 74. 
7) Apost. Cent. XVIII. 75. 

Lucian, Tim. c. 54. τιταλῶδες 
βλέπων. lcaromen. c. 95. ὃ d$ 
Ζεὺς μάλὰ φοβερῶς δριμύ τέ χὰ 
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. Τίς née; Οὗ σπένδοντες ἔλεγον" τίς τῇδε, ἀντὸ 
τοῦ , τίς πάρξστεν; οἱ δὲ παρόντας ἐπευφημούμενοι ἐλε-- 

γον, πολλοὶ καγαϑοί" τοῦτο δὲ ἐποίουν οἱ σπένδοντες ἵνα 
συνειδότες ἕ ἑαυτοῖς τι ἄτοπον ἐχχώροῖεν τῶν σπονδῶν. 

Τί μιχρῶν' ? πέρι μεγάλα φροιμιάξῃ: ἐπὶ 
τῶν μακρολογοὔνχων. 

Τ |ς οὐ γενήσῃ τυγχάνων eig "Ae kac: 
᾿.“4ρβέλαι πόλις Σιμιελεκη" ᾿εὐεξαπατητοι δὲ οἱ ἐνοικοῦντες 
ἐχεῖσε ᾿ἐδόζαυν᾽ εἶναι. 

΄ e . δ 

Τὸ T μετὰ τοῦ 0. 

Té Μηλιακὸν * πλοῖον" ἐπὶ τῶν ἄγαν εἰσρεόν- 
των ναὶ εἰσιόντων" φησὶν ̓ “ριστοτέλης ἃ ἱππότην εἰς. ἀποι-- 
xlav στελλόμενον Τοῖς μὴ βουληϑεῖσιν αὐτῷ συμπλεῖν κα-- 

ταράφασϑαι *, μήτε πλοῖα στεγανὰ αὑτοῖς γενέσϑαι ἑτοτὲ, 
xol ὑπὸ τῶν γυναικῶν κρρτεῖσϑαι ἀεί. 

ἡ Τοῦτοϑ τὸ ὑπόδημα ἔῤῥαψε μὲν Ἰστιαῖος, 
ὑπεδήσατο δὲ ᾿Αρισταγόφας" ἐπὶ τῶν σκευωρούν.- 
zo», χαὶ συῤῥάπτόντων μηχανὰς χλειτιστάτας. 
Σάμιος μὲν ἦν τὸ γένος φίλος, δὲ γενόμενος Δαρείου τοῦ 

ἱ 

τιτανῶδες εἷς ἐμὲ ἀπιδὼν, φησὶ 
etc. Philopatr. €. 22. eic δὲ 

"T καὶ τιτανῶδες ἐνεδαίν. 
8) Apost. ! Cent. XVIII. 82. 
9) Apost. Cent. XVIII. 86. 

Macar. addit: Τίκτει τοι κό- 
ρος ὕβριν, ὅταν κακῷ ἀν- 
δορὶ παρείη; . ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς 
ἀτυχέαις ἀφορήτων. — Tí xo- 
ϑορνος xai δόπαλον ξυνηλ- 

ϑέτην ( Aristoph. Ran. 47.)' 
ἐπὶ τῶν ἀλλόκοτα διαπραττομέ- 
γὼν, — Τίς πατέρα αἰνήσει, 
εἰ μὴ κακοδαίμονα τέκνα 
ἐπὶ τῶν , προγογεκὰ νδραγαϑη-- 
pera προφερόντων. --- Τί δεῖ 
σιωρεῖναι λήαυϑον. ἦν ἕτνας ztq- 

Ἱστιαῖος 

ei. — τί τὸν Tdoavva πρὸς 
At ποικέλλεες ἔχων: αὕτη 
óuoía τῇ, τέ πρὸς ἐκὰ τὰ ποι-- 
κίλα᾽ Tdoac δέ ἔστιν ὃ χαμαι- 
λέων τὸ ζῶον. — Τί δ᾽ ἂν κἀ- 
zgàog παρὰ καπήλιδος λα- 
βοι; ὅτε οὐδὲν ἢ oivov. --- Τίς 
καλοῦ μηχανή; ἐπὶ τοῦ μὴ 
ὁμοίου. — Τίσιν ó ᾿Απόλλων xe- 
κιϑώρικενγ; — Τιτᾶνας βοᾷν" 
ἐπὶ τῶν κεκραγότων τινὰς εἰς 
βοήϑειαν. 

. 1) Apost. Cent. XVIII. 89. 
93) Apogr. Dresd. καταράσσα- 

σϑαι.. 
3)" Apost. Cent. XVIIL 95. 

Vide notam p. 2. 
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Περσῶν βασελῥειρ ἐλήφϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν Περσίδι, ἐκεῖ 
δὲ δεαιτώμενος ἐπεϑύμει ἐδεῖν τὴν οἰχείαν πατρίδα" μὴ 
ἀπολυόμενος δὲ γράφει τῷ ἰδέῳ ἀνεψιῷ τῷ ᾿“ρισταγόρῳ 
μελετῆ σαι ἀπόστασιν, καὶ πείϑει καὶ τινας τῶν Ἰώνων ᾿ 
ἀποστῆναι. Πράετει δὲ οὕτως" λαβὼν πισεὸν οἰκέτην 
καὶ τούτου τὴν κεφαλὴν ξύρησας ἐγχαράετει τῇ κεφαλῇ 
0 ἠβούλετο δηλῶσαι" εἶτα μέλανι ἐγχαύσεῳ * τὴν χάρα-- 
ξιν μελαίνει, . καὶ ἀφῆκεν ἀνενεγκεῖν τὰς τρίχας καὶ ue— 
τὰ τὸ κομασαὶ αὐτὸν ἀποπέμπει, λέγων τῷ οἰκέτῃ , πά- 
λὲν ἐκεῖσθ ἀποξ υρηϑῆναι, ἵνα αγνῷ ᾿Αρισεαγόρας sd 

γράμματα ἀναγνοὺς τοίγυν ὁ ᾿“Ἀριαταγόρως καὶ μαϑὼν 
. ἐποίησε τὴν ἀπόστασιν σχεδὸν πάντων τῶν Ἰώνων, εἶτα 
μανϑάνει ἐν Περσίδι ὁ βασιλεὺς καὶ σύμβουλος γένεται 
τῷ Jove ὡς Ἕλληνι, τί δεῖ ποιῆσαι" καὶ συμβουλεύε.--. 
ται παρ΄. αὐχοῦ Ἱστιαίου, αὐτὸν πέμψαι εἰς τὴν ᾿«Ασίαν, 
ὡς ἱκανὸν ὄντα διαλῦσαι τὰ περὶ τῆς ἀπαστάσεως" ἐλϑὼν 
οὖν ὁ Ἱστιαῖος εἰς τὴν :dolav καὶ ὡς ὕποπτος γενόμενος 
ὅλου τοῦ πράγματος παρὰ τοῦ ᾿ΑΙρταφέρνου τοῦ ὑαάρχου 
Σάρδεων ἤχουσε" ὑπόδημα δὲ λέγει τὴν ὕλην κατασκευὴν 
τοῦ πράγματος. 

Τὸ σκαμβὸν 5 ξύλον οὐδέποτ᾽ 0990»: αὕτη 
ϑημώδης ἐστὶ καὶ φανερά" τάττεται δὲ ἐπὺ τῶν διάφερο-- 
qa ξυλα ἢ πραγματα πειρωμένων κατευϑύνειν καὶ μηδὲν 
ὠφελουύντων. 

Τοιοῦτο 5 Θεμιστοκλῆς οὕποε᾽ ̓ ἠπονόησε" 
dud τὸ τειχίσαι τὸν Πειραῖα, ἢ ὅτε σοφίας δόξαν Θεμε-- 
στοχλῆς ἀπηνέγκατο" λέγεται ἐπὶ τῶν ἄγαν ἐπαιρομένων 
ἐπὶ μικροῖς κατορϑώμασι. 

. Ἰοσοῦτον 7 σχεδὸν ὅσον ἔκ Διονυσίων" ἐπὶ 
«Gy ἀποδοχῆς ales τυχόντων. 

Dresd. ἐνκαυτῷ. Scripsi kywaV-| 6) Apost. Cent. XIX. 3. 
στὼ. 7) Apost. Cent. XIX. 9. 

57 

8) Apost. ἐνκαυχϑι. pe 5) Apost. Cent. XIX. 1. 
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- Τὸν Evovcza ὃ ἀντιξέειν" ἐπὶ τῶν βλαπτόντων ἢ 
ὠφελούντων τινάς" ἀπὸ: μεταφορᾶς τῶν ὄνων" ἀλλήλου; 

'. γὰρ ἀντικνήϑουσιν, ὅϑεν καὶ ̓ Αριστείδης ?* τὸν ξύοντα δ᾽ 
ἀντιξύειν xa) τοῖς ὄνοις ἡ παροιμία δίδωσι. 

Τὸν "5 κολοφῶνα ἐπέϑηκας" ἐπὶ μεγάλων πρα- 
γμάτων καὶ βεβαίου ψήφου τασσεται" δωδέκα πόλεις τῆς 

Ἰωνίας ᾿αυνήεσαν περὶ τῶν κοινῶν βουλευσόμεναι" καὶ εἰ- 
ποτε ἴσαι αἱ ψῆψοι ἐγένοντο, οἱ Κολοφώνιοι περιττὴν 
τὴν νικῶσαν ἐτίϑεντο. «Σμυρναίους γὰρ ἐλϑόντας συνοί- 
xovg ἐκέκτηντο, ὑπὲρ ὧν καὶ τὴν ψῆφον ἔϑεντο" ὅϑεν 
ἐπὶ: τῆς κρατίστης καὶ βεβαίας ψήφου ἡ παροιμία ἐἰ- 
eye. | " 

"TO κυνὸς 1 κακὸν vg ἀπέτισεν᾽" ἐπὶ ἀλλων μὲν 

ἁμαρτησάντων, ἄλλων δὲ διδόντων τὴν dixry. 

Τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον τρέχει. , 
Τὸ ** ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήφοντος ἐν τῇ γλώσσῃ τοῦ 

μεϑύοντος. 
T» Ὕλαν χραυγάζεις 13" ἐπὶ τῶν ματὴν πο- 

᾿ ψρθύντων καὶ κραυγαζόντων" ἐπεὶ τὸν Ὕλαν ἀφανῆ γενύ- 
μενον Ἡρακλῆς ἀποβὰς τῆς. νεὼς ᾿Αργοῦς ζητήσας οὐχ 
epe. 

c Τοῦ 40g ** τὸν σάνδαλον᾽" ἐπὶ τῶν μεγάλα δή 

τινα προβαλλομένων xol χαινα. 

8) Apost. Cent. XIX. 45. ul. [περὶ oivov λόγῳ δηϑέντι εἰρήσϑω. 
tima verba ὅϑεν καὶ sqq. non| 14) Apost Cent. XIX. 17’ 
habet. | Maear. ἐπὶ τῶν. dv9?. ἑτέρων δί- 

9) ὕπὲρ τῶν rerT. D. 228. zag ἀποτινγύντων. 
10) Apost. Cent. XIX. 45. Ma-| 142) Apost Cent XIX. 25: 

car. τὸν κολοφῶνα ἐπέϑηκε. ni-| Macar. ἐπὶ τῆς γλώττης ἐστὶ 
hil amplius. Expositio sumta | ro? μεϑ. 

: est ex Schol. ad Plat. Theaet. | 15) Apost. Cent. XIX. 50 
p. 155. C. Cfr. supra p. 521. | Mosc. "Y42av. Disputavit de hac 

Plat. de legg. II. fine: ἐπὶ zo/-|scripturae varietate Boisson 

γυν τῇ τῆς μέϑης χρείᾳ rüv:xo- | ad. Philostr. Her. p. 484. adde 
λοφῶνα πρῶτον ἐπιϑῶμεν, 81] Clem. Protrept. II. p. 28 
paullo post: κολοφὼν ἐπὶ τῷ 45) Apost. Cent, XIX. 52: 

1 
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Τοῦ 5 σελίνου. δεῖται: πὶ" τῶν ἰσχυρῶς » γοσουν.- 

των" καὶ γὰρ εἰώϑασι στεφανοῦν σελίνοις τὰ μνήματα.. 

Τὸ τ μετὰ τοῦ ρ. 

Τραγὲεκ ὃ ς 

νυνομένων. 
πίϑηκος" ἑ ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν σεμ-- 

Τράγον ἀμέλγειν" ἐπὶ τῶν ἀνάρμοστόν᾽ τι ποιί-- 
ούὐντων καὶ ἀνόητον. 

Τρέχει τὴν ἐσχάτην' ἐπὶ τῶν τὰ λοίσϑια πνε- 
OYTOY) 

Toic € 

οἱ δὲ τρεῖς κύβοι κεγοί. 

ἢ τρεῖς κυβοι" οἱ μὲν͵ τρὶς & γίκην, 

BA 

Tovyovog ? λαλίστερος" ἐπειδὴ καὶ αἱ τρυγόνες 

15) Apost. (Cent. XIX. AM. 
Cfr. Macar. supra p:399. Eidem 
propria sunt: Τὸν φρουρὸν χρὴ 
φρουρεῖν, τὸν ἐρῶντα δ᾽ ἐρᾷν. --- 
Τὸ χαλὸν φίλον. — TOv χαπγὸν 
φεύγων εἰς τὸ πῦρ ἐνέπεσεν. — 
Τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον" 
ἐπὶ τοῦ ὁμοίον. — Τὸν λύκον 
τῶν ὦὥτων ἔχειν" ἐπὶ τῶν ἐν 
κιγδύνῳ καϑεστώτων᾽ οὔτε γὰρ 
χατέχειν οἷόν Te, οὔτε ἀφεῖναι 

ἀκίνδυνον. Τὸν Μίδου 
(€od. 7ήδου) πλοῦτον ἔχειν. 
ἐν ὑπερβολὴ λέγεται. --- Τὸν 
αὐτὸν αἰνεῖν καὶ ψέγειν ἀνδρὸς 
κακοῦ. — 7Τὸ «Αἰϊσώπου «αἷς 
L &' ἐπὶ τῶν δυσαποτρίπτοις 
ὀνήσεσιν ( scr. ὀνείδεσιν coll. p. 

50.) ἢ κακοῖς Bvezoufyov. 
Τὸ πολλὰ modtreiv οὐκ dv 
ἀσφαλεῖ βίου᾽ ἐπὶ τῶν πολ- 
λὰ πραγματεουομένων καὶ ὕστε-- 
eov εἰς κίνϑυνον ἐμπιπτόντων. — 
Τὸ ἡδιόδείον γῆρας" im 
τῶν πάλαν παλαιῶν. — Τὸ .42- 
κεσϑένους ὑμαάτιον᾽ ἐπὶ τῶν 
πολυτελῶν. — To» Ἔνδυκμί- 

N 

ἐφιεμένων, φανερῶς ἀἁπορον μένων 

σκώμματε 

νος ὕπνον καϑεύδειν" ἐπὶ 
τῶν ya» ὑπνηλῶν. 
γελῶν). --Τὸν ἵππον ὃ Zxv- 

ἐπὶ τῶν κρύφα μέν τινος 

καὶ διαπιγύντων αὖτό. — Toig 
εὐτυχοῦσε καὶ τρέμηνα παιϑέα.- — 
Τὸ αὐτῆς ὄγειδος 5$ κύων ἄλλοιρ 
φέρει. Toig σαυτοῦ περοῖς 
(leg. πτεροῖς) ἥλως. 

4) Apost. Cent. XIX..62. ' 
2) Apost. Cent. XIX. 55. Cfr. 

Supra -p. 280. Plato de legg. 
XII. fine, τὸ λεγόμενοθ, ὦ φί- 
λοι, ἐν χοινῷ καὶ μέσῳ ἔοικον 
ἡμῖν κεῖσϑαι, £a» εἴπερ κινδυ-- 
γεύειν 'περὶ τῆς πολιτείας 694— 
jouer ἁπάσης, ἢ τρὶς ἕξ, φασιν, 

ἢ τρεῖς κύβους βάλλοντας, 5αν-- 

τα ποεητέον. 
..5}" Ἀροϑῖ. Cent. XIX. 61. ad- 

dii quaedam. Cfr. Eustath. ad: 
Jl. X.. 577. iori δὲ τούξειν τὸ 
πολυλογεῖν ἢ πολυφωνεῖν᾽ ἐξ οὗ 
καὶ τρυγὼν", ἣν ἢ 7 “παροιμία En 

ET 
παραλομβάνεξ:, λαλίστέρους πρὸ-. 

57 * 

(Cod. óz- ' 

πολυλογούντων ' 

e ' 
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οὐ μόνον τῷ στόματι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀπισϑίοις μέλεσιν 
ηχοῦσιν. , . | 

Tooxóg * τὰ ἀνθρώπινα" ἤγουν εὐμεταβολα. 
ΘΝ 

Τὸ τ μετὰ τοῦ v. » 

Τυφλότερος " ἀσπαλακος" τοῦτο τὸ ζῶον oux 
ἔχει ὀφθαλμούς" φησὶ δ᾽ αὐτὸ Στησίμβροτος ὑπὸ τῆς 
γῆς τυφλωϑῆναι, διὰ τὸ φϑείρειν τοὺς καρποὺς" ἔχει δὲ 
ὀδόντας μιαρωτάτους καὶ Qvyyov ὥσπερ γαλῆς : καὶ πόδας 
ὡς ἄρκτου. ἢ 

Τυφλὸς 5 τὰ ὦτα τὸν τε νοῦν vd τ᾽ ὕμματ᾽ d. 
Τυφλὸν 7 ὄνειρον᾽ ἐπὶ τῷν ἀπατηλῶν. — 

γΖΤυφλογέρων ** ἐπὶ τῶν τυφλομανῶν γερόντων. 

Τὸ - μετὰ τοῦ ü. 

1 

ψύνων κπαλοῦσαι. Clem, Strom. 
3. p- 528. 24. ἀμφὶ τὴν διέ-- 

«φισιν τῶν ὀνομάτων — — τὸν 
. πάντα πονούμενοι βίον, τρυγό- 
vov ἀναφαίνονται λαλίστεροι. 
Alciphr. Ep. IH. 939. paxdoie 

τῆς γλώσσᾳς καὶ Δαλέαστοερο τρυ- 
giros. ubi Wagn. Macar. Tei- 
γόνος (46) λαλίστερος᾽ ἐπὶ τῶν 
φλυάρων. 

A) ἌΡ. Cent. XIX. 65. Macar. 
τροχοῦ περιστέχοντος (sic) &12o- 
ve j ἑτέρα dy; ὄνωϑέεν ἔστιν, 
ἄλλοτε ἡ ἑτέρα᾽ ὅτι ἐπὶ ToU αὐ- 
τοῦ οὐδὲν μένει.  Sumsit ex 
ἔγαβια. incert. apud Plut. Con. 

.&d Apollon. p. 103. T. 
ple , παριστείχοντος &lio9" 

“ἑτέρα 
“ἐψὶς ὕπερϑε Ie ; ἄλλοϑ᾽ 

"ied θα. 
ἀδβδογ. IV. 7. Too 40s éouotog 

τῶν 9 ῥαρινῶν φύλλων πλείονες εἶσιν οἱ συχοφανται- 

Τῶν *9 δ᾽ ὄνων οὔ μοι μέλει. 

οἷα Βίοτος τρέχει κυλισϑεῖς. 
Psoudo-Phocyl. 95. Χοινὰ nd- 

93 ndvrev, ὃ βίας τροχὸς, à- 
σέατος ὄλβος. 

5) Apost. Cent. XIX. 65. 
6) Apost. Cent. XIX. 70. cfr. 

Soph. Oed. T. 571. τυφλὸς τὸν 
γοῦν. Plut. Pomp. p. 60., μύσας 
τῷ λογισμῷ. Coray ad Heliod. 
IV. 48. p. 104. Aristoph. Plut. 
581. ἀλλ᾽ e Xeoorixoig duas 
ὄντως λημῶντες τὰς φρένας ἄμ- 
φω. 

7) Apost. Cent. XIX. 67. 
8) Apost. Cent. XIX. 68. Tv- 

goyégov. 
9) Apost. Cent. XIX. 73. He. 

xametrum feri Pantmus notat, 
si legatur: 
JIis(oves εἰαρινῶν φύλλων eie" 

οὗ συκοφαντει. 
10) Apost..Cent. XIX. 77. 

Y 
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Tuy "" “καλῶν καὶ τὸ μετόπωραν  χαλὸν ἐστιν... Ἐὺ-- 
οιπίδης τὸν καλὸν ᾿4γάϑωνα περιλαμβάνων ἐν τῷ. συμ 
ποσίῳ καὶ καταφιλῶν ἤδη γενειῶντα πρὸς τοὺς φίλους 
εἶπε᾽ μὴ ϑαυμάσητε, τὸ παροιμιῶδες τοῦτο εἴπων. 

Τῷ ϑρίῳ ** τὴν ἔγχελυν" 9olov τὸ φύλλον τῆς 
συχῆς. TToey) γὰρ ἔστιν, αἱ δὲ ἐγχέλυς ὀλισϑηραί" 
“πρὸς τὸ λαμβάνειν οὖν αὐτὰς καταλληλον. 

Τῶν ἀχαρίστων αἷ δωρεαὶ ἀνατρέπονται. 
Τῷ γὰρ "3 πονοῦντι καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. 

Τῶν γὰρ καλῶν παράζειψις οὐχ ἥττον ἢ τῶν βλα-- 
βερῶν ἡ πρᾶξις ἀνιαρὸν ἔστι καὶ ταραχῶδες. 

Τῷ πονοῦντι δ᾽ ἐκ ϑεῶν 
Ὀρφείλεται τέκνωμα τοῦ πόνου κλέος: 

N 

AHOOGEIMA T A. 

Τιμολέων". 

Τιμολέων ὃ Κορίνϑιος τὸν στρατὸν πρὸς τοὺς πο-- 
λεμίους ἐπάγων χατὰ τύχην ὑποζυγέων σέλινα κομιζον-- 
των εἷς τὰς στιβάδας ἔφη δέχεσϑαι τὸν οἰωνισμὸν τῆς 
νίκης, τὸν γὰρ ᾿Ισϑμικὸν στέφανον ἐκ σελίνου συνίστασϑαε" 
οἱ- δὲ στρατιῶται παραγγείλαντος τοῦ Τιμολέοντος ἐκ τῶν 

- 

οελίνων πλέξαντες στεφάνους καὶ ταῖς κεφαλαῖς περι-- 

41) Apost. Cent. XIX. 74, - 
12) Apost. Cent. XIX. 76. 
45) Stob. T. 29. 34. Βὺριπί- 

δου Ἱππολύετον. Macar. habet: 

Τυφλὸς ó πλοῦτος" 
ἀναξίως εὐπραγούνεων. — 7υ ῥ-- 
δηνικπὸν σανδαάλιεαν᾽ ἐπὶ τοῦ 

Ἅ ς ^ 
δέει TOY 

πολυτελοῦς.-- Τυ ῥδηνικὸς d»- 
δριάς" ἐπὶ τοῦ ἀκριβοῦς. 
Τυδεὺς àx συφορβίου" 
ἀπαιδούτου ἀξίωμα ἔχοντος. 

1).Laur. non habet. Plut. 
Trimol. c. 26; 

ἐπὸ 

εὖ, 

/ 
— 
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ϑέντες προῆγον μετὰ χαρᾶς ὡς. τῶν ϑεῶν σημαινόντων 

αὐτοῖς τὴν νίκην, ὅπερ καὶ συνέβη γενέσϑαι. 

Τύυννιεχος. 

Τύννιχος Θρασυβόύλου τοῦ παιδὸς ἀποϑανοντος εὐ- 
ρώστως ἤνεγχδ καὶ ἐπίγραμμα εἰς τοῦτον ἐγένετο — . 

Te Tigawg Og«c/flovhog ἐπ᾽ ἀσπίδος ἤλυϑεν 
ἄπνους 

Ἑπτὰ πρὺς "Apyelo» τραύματα δεξάμενος. 
^  dhixvóg ἀντία πάντα, τὸν αἱματοέντα δ᾽ ὁ πρέ- 

| σβυς 

Θεὶς ἐπὶ : πυρκαϊὴν Τύννιχος εἶπε τάδε. 

Δειλοὶ κλαιέσϑωσαν" ἐγὼ δέ σε τέκνον ἀδακρυς 
Θάψω, τὸν καὶ ἐμὸν xol “ακεδαιμόνιον. 

᾿ς Κὶ' Τηλέκρου. | 

Τήλεχρος ὃ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐγκαλοῦντα 
χοῖς πολίταις, ὡς ἀγνωμογέστερον αὐτῷ προσφερομένοις 
ἢ ἐκείνῳ, σὺ γὰρ, εἶπεν, οὐκ οἶδας ἀδικεῖσϑαι. 

Ὅ αὐτὸς πρὸς τὰν εἰπόντα, ὅτι 9 πατὴρ, λέγει xd- 
κῶς αὐτὸν, εἰ μὴ αὑτῷ, ἔφη, λεκτὰν ἦν, οὐκ ἂν ἔλεγεν. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, διατί ἔϑος παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι 

τοὺς »έους τοῖς πρεσβυτέροις ἐξανίστασϑαι, ὅπως, ἔφη, 
περὶ τοὺς μὴ προσήκοντας οὕτως ἔχοντες τιμῆς μᾶλλον 

τιμῶσι τοὺς γογέας. 
|. Ὃ αὐτὸς πυϑομένου τινὸς, πόσην χέχτηται οὐσίαν, 
ἔφη, οὐ πλρίω τῆς ἱκανῆς. — 

^ 

* Τιμοϑέου. M 

Τιμόϑεος εὐτυχὴς ἐνομίζετο; στρατηγὸς εἶναι, xai 
φϑονοῦντες. αὐτῷ τινες ἐζωγράφουν τὰς πόλεις, ἐς xvo- 
vo» αὐτομάτως ἐχείνου καϑξύδοντος ἐνδυομένας. Ἔλεγεν 

* c e c , P , ' 
οὖν ὁ Τιμόϑεος, ὃ τηλικαύτας πόλεις λαμβάνων xadcv- 
δων, τί μὲ οἴεσϑε ποιήσειν ἐγρηγορότα. 

L 
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Ὃ αὐτὸς τινος τῶν τολμηρῶν στρατηγὼν ιτραῦμα 
τοῖς «Αϑηναίοις δεικνύοῦτος εἶπεν, ἐγὼ ἡσχύνϑην, ὅτι 
μου στρατηγοῦντος ὑμῶν ἐν Σάμῳ, καταπελτικὸν βέλος 

εὐϑὺς ἔπεσεν. ᾿ 

'O αὐτὸς. τὸν Χάρητα προσαγόντων καὶ τοιοῦτον . 
ἀξιούντων εἶναι τὸν “᾿ϑηναίων στρατηγὸν, οὐ τὸν στρα-- 

τηγὸν, εἶπεν, ἀλλὰ τὸν τῷ στρατηγῷ. τὰ στρώματα xo— 
μέζοντα. 

* Τροφώνιος καὶ ἰΔ4γαμὴ δης. 
Τροφώνιος καὶ ᾿γαμήδης, ποιήσαντες ἐν Δελφοῖς 

ναὸν, ἤτουν παρὰ ᾿Απόλλωνος τὸν μισϑον" Ó δὲ αὐτοῖς 
ἔφη δώσειν τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρῳ, καὶ ταύτῃ ἀπέϑανον. 
Ἔτι δὲ καὶ Κλέοβις καὶ Βίτων Κυδίππης τῆς μητρὸς 
αὑτῶν εὐξαμένης τῇ Ἥρᾳ, δοῖναι τοῖς παισὶν, ὅπερ ἂν 
εἴη κάλλιστον, ὅτι ἑαυτοὺς ὑποζεύξαντες τὴν μητέρα εἰς 
τὸ ἱερὸν ἀνήγαγον, τὸν βίον παραχρῆμα κατέστρεψαν, 

εἰς ovg καὶ τοιόνδε τις ἐπίγραμμα, πεποίηκεν. 

Οἵδε Βίτων Κλέοβίς v' ἐνὶ σώμασιν οἰκείοισι, 
Ζεύγλην ζευξάμενοι μητέρα ἣν ἀγέτην 

Ἥρας εἰς ἱερόν" λαοὶ δέ μιν ἐζήλωσαν, 

Ovvex ἐτίμησαν μητέρα τὴν σφετέρην. 

᾿Αὐτοῦ δ᾽ εὐνηϑέντε λίπον βίον ἐν νεότητι, 
Ὡς τόδ᾽ ἄριστον ἐὸν καὶ μακαριστότατον. 

αν, 3 A T s , ' 
40x» vovv στόιχείου. 

TO v μετὰ τοῦ  *. 
"YBotc ? ὕβριν ἔτικτε xol ψόγος ψόγον. 
"YBou ? δὲ τίκτει πλοῦτος ἢ φειδὼ βίου. 

4) Macar. incipit: *Yaxt»- 2) Apost. Cent. XIX. 79. 
Sov κῶμος" ἐπὶ τῶν μετὰ δὸ.- 5) Stob. T. 95. 5. Apost. 

ἕης τι πασχόντων. — Cent. XIX. 82. addit: Edgentlou. 
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"YBote * καὶ οἶνος ἀποκαλύπτειν εἰώϑασε φίλοις τὰ 
ἤϑη τῶν φίλων. | 

Τὸ v μετὰ τοῦ y. τ 

Ὑγρὰ νύξ 5" ἐπὶ τῶν συμβαινόντων χαλεπῶν. 
“γγιαίνειν 9 μὲν ἄριστον ἀνδρί. 
Δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσϑαι, 

᾿ Τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως. 
Σιμωνίδου αὗται αἱ παροιμιώϑεις γνῶμαι. 

|. “Ὑγεέστϑρος xoloxivvng" παρῦσον 7) xoAoxvy9a 
ἐν πολλοῖς χρησιμεύει. 

᾿γγεία μὲν ἡγεῖται, καλᾶος δὲ δεύτερον, z0 δὲ τρί-- 
τον ἰσχὺς, τέταρτον δὲ πλοῦτος οὐ τυφλὸς ἀλλ᾽ ὀξὺ 
βλέπων. -- 

"Yylea. καὶ νοῦς ἐσθλὰ τῷ βίῳ δύο. . 

'σὸυ μετὰ τοῦ δ. 

-Yóeac * κεφαλὰς τἐμνεερ' ἐπὶ τῶν ἀἁμηχαγων. 
᾿“Υδροφορίαν 8 ἄγεις" ἑορτὴ ἦν πένθιμος “49η- 

γησιν" ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ κατακλυσμῷ ἀπολομένοις, ὡς 

᾿Απολλωνιος. 

Ὑδὼρ αὐτοπαγές 9" τὸ συνεστηκὸς ἢ, τὸ αὐτο- 
μάτας πηγὰς ἔχον. 

Ὕδωρ 1: δὲ πίνων χρηστὸν οὐδὲν ἂν τέκοις" 
τοῦτο ἐξ ἐπιγράμματος εἶναι μέρος οἱ μὲν ᾿ἀσχληπιάδοι, 
οἱ δὲ Θεαιτήτου gaal». m 

Δ) ἀρὰν Cent. XIX. 85. ad-| 9) V. Suid. s. v. αὔτοπαγ. 
dit: Μενάνδρου. - 40) Apost Cent. XIX. 77. 

5) Apost. " Cent. XIX. 80. Cfr. Ànthol. Graec. I. p. 206. 
6) Stob. T. 403. 9. inscri-| Οἷνος ros χαρέεντε πέλει ταχὺ; 

ptum habet Zxlpe(ov.  . | ἵππος dodo 

7) Apost. Cent. XIX. 85. fa. “Ὕδωρ δὲ πίνων οὐδὲν ἄν τέ- 
bulam exponit. Macar. ὕδραν xe« σοφόν. 
τέμνεις ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων. De sigeificeone vocis ὑδρος- 

8) Apost. Cent. XIX. 76. πότης ei. Jacobs ad versio. 
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Ὕδωρ παραῤῥέει "" ἐπὶ νῶν ἐπαγγελλομένων 
σεαντὶ σϑένει ono υδάσειν, ὡς xa» εἰς δέονεα πλοῖα &u— 
βῆναι οὐκ ὀκνησάντων. J 

Τὸ v μετὰ τοῦ t. 

Υἱὸν '* τρέφει τις, κἂν πένης τις ὧν τύχῃ, 
Θυγατέρα δ᾽ ἐχείϑησι, xü» ἡ πλούσιος. 

τὸ v μετὰ τοῦ “1. 
L] 

᾿σγλῃ ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον γενέφει καὶ φϑορᾷ καὶ 
. ταῖς “ἄλλαις μεταβολαῖς. 

Τὸ v μετὰ τοῦ p. 

Ὑμεῖς "3 οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι" ἐπὶ τῶν 
οὐδενὸς λόγου ἀξίωγ. 

Ὑμεῖς δαίμονα ^ αἵἱρήσεσϑε οὐχ ὑμᾶς δα ί-- 
μων λήψεται" ὅτι ἐκ “προαιρέσεως καὶ οὐκ ἐξ δὗμαρ-- 
μένης τὰ. ἀνϑρώπινα κατά τε Ὀλυμπιόδωρον᾽ καὶ ^ du— 
μώνιον. 

nem german. Dem. Philipp. II. 
p- 568. Horat. Ep. I. 19. 
. Nulla placere diu nec vivere 

carmina possunt, 
Quae.scribuntur aquae poto- 

ribus. 

41) Apost. Cent. XIX. 78. 

42) Apost. Cent. XIX. 79., et 

80. Stob. T. 77. 7. Ποσειδίπ- 
που '"Eouaqood(rov. 

15) Ap. Cent. XIX. 81. Vide 
Clem. Str. VII. 18. p. 901. 25. 
"Yusic 2, e Μεγαρεῖς (φησὶν ó Θέ-- 
ογνις) οὔτε τρίτϑι οὔτε τέταρτοι, 

Οὔτε δυωδέκατοι J οὔτ᾽ i» λόγῳ, |. 

οὔτ᾽ ἐν Vor, 

ubi Potter. Cfr. Theocr. Id. 
XIV. A48. 
"Aduuec δ᾽ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοί, 

οὔτ᾽ dei na coy 

«Tiaravos Meyreies ἀτιμοτάτῃ 
΄ μοέρᾳ. 

Callim. Epigr. XXVI 6.. τῆς δὲ 
ταλαίνης νύμφης ὡς Meyoofor, 
᾿οὗ λόγος οὔτ᾽ ἀρεϑιμός. 

14) Apost. Cent. XIX. 82. 
Olympiodori locus reperitur in 
Commentario ad Alcibiad. πρᾶ-- 
f & pe4b. ed. Creutz. et ad 
Phaedonem, ὦ ἐπιχε eh δια-- 
φέρων ey^- "ut in 

Finckhiwa s meus. 

68 

cavit mihi ᾿ 
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. 0 TÓ μετὰ τοῦ m. - 

"Ὑπὲρ * τὸν κατα λογον' ἐπὺ τῶν γεγηρακότων. 

Ὑπὲρ ? τὰ Καλλικράτους᾽ ἐπὶ πλουσίων, πλού-- 

σιος γὰρ οὗτος ἔν Κορίνθῳ." 

Ὑπερβερεταῖος 3* ἐπὶ τῶν ὑπερχρονίων" ὃ yaQ 

τελευταῖος μὴν ἔστιν οὗτος. 
“Ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾷς" ὅμοιον TQ wrep- 

i 

βάϑμιον πόδα τείνεις. 
Ὑπὲρ " τῶν ὅλων ἀναῤῥίπτεις τοὺς κύβους" 

ο͵ἷονεὶ ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγωνίζῃ καὶ κινδυνεύεις. 
Ὑπὲρ 6 τὸν "Ὑπέρβολον" φιλόδικος. οὗτος ἦν. 
Ὑπὲρ ? ὄνου σκιῶς" 

σίμου φιλοτιμουμένων. 
ἐπὶ τῶν ὑπὲρ μηδενὸς χρη-- 
" 

"Ym-. αἰδοῦς ὃ $9 οὐ λίαν ἀσπαζομαι" ἐπὶ voy 

ἄγαν σωφρόνων. 
, 

1) Apost. Cent. XIX. 85. 
στρατιώτης ἐκ καταλόγου. Julían. 
Or, I. 2 29. 45. εἰς xaraàó- 

ov; τῶν στρατευμάτων ἐγγρά-- 
poyres P. Μὴν C. "Cfr. Krüger 
ad Dionys. Hal. Judic. de Thuc. 
XVIII. 6, et quos ille laudat. 

2) -Apost. Cent. XIX. 86. 
5) Apost. Cent. XIX. 89. 
4) Apost. Cent. XIX. 92. ad- 

dit: εἴῤηται ὑπὸ πεντάϑλου. τοῦ 
Ἀροτωνιάτου" ὃς πεντήκοντα 7 o-— 

δῶν ὄντων πρότερον τῶν ἔσκα μι-- 
μένων; πρῶτος αὐτὸς ὑπερέβαλε 

^ τοῖς πηδή μασιν, ὡς τὸ ἐπίγραμμα 
Aéyes * 
Πέντ" ἐπὶ πεντήκοντα πόδας πή- 

x δησε Φαῦλλος, 
Zhoxedesy δ᾽ ἑκατὸν πέντ᾽ drto- 

. λειπόμενον. 
Macar. ὑπὲρ τὰ ἔσκαμι μένα, ὑπὲρ 
τὰ "Καλλικράτους "" ἐπὶ τῶν" *e9? 

ὑπερβολήν τε ποιούντων, ἢ Bm 
τῶν. τοὺς πρωτενοντας ἔν run 

:'stoph. Equ. 1505. 

i 

ὑπεραιρόντων. Clem. Strom. V. 

15. p. 696. σκιρτᾷ τε καὶ πηδξ 
ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα, ἢ φασιν οἱ 
γυμνασταί. Cfr. Boisson. ad Ma- 

rin. p. 4. 
5) Ápost. Cent. XIX. 9A. Cfr. 

supra p. 56. sub prov. ἀνεῤῥί- 
φϑω κύβος. | 

6) Apost. Cent. XX. 5. Án 
ἄνδρα uo 

X959o0v, πολίτην ὀξίνην "Ynéo- 
βολον, ubi Bergl. ld. ad Ban 
570. 

7) Apoit. Cent. XX. ἢ. 
8) Apost. Cent. XIX. 98. ad- 

dit: τοῦτ᾽ ἔφησεν Εὐριπίδης ἐν 
τραγωδίᾳ ᾿ρεχϑειδῶν ὧδέ m 
»λέγων᾽ 
4 ὦ τέκνον uos δὸς χεῖρ᾽ ὄ; 

Styu πατὴρ 
Ya? αἰδοῦς δ᾽ οὐ λίαν ἀσπά- 

ouai" 

Τυναινόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρὸς 
! οὗ σοφοῦ. 
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“Ὑπέῤου megiosQogz ?' ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ ποι-- 
οὔντων πολλάκις καὶ οὐδὲν ἀνυόντων. 

“Ὑπὲρ τὸν Ἐπιμενίδην 55 κεχοίμησαι. 
“Ὑπηνέμια 5" τίκτει" 
Ὑποχαλκον ?? τὸ χρυσίον" ἐπὶ τῶν κεκιβδηλευ-- 

μένων. 

τὰ ψευδῆ καὶ ἀβέβαια. 

“Ὑπὲρ κάρα ' πτύει' ἐπὶ τῶν ἐπαιρομένων καὶ 
ὑπερηφάγων. 

“Ὑποβολιμαῖος εἶ" 

* 

3 - * ^" , 4. - 

ἐπὶ τῶν εὐτελῶν, απὸ τῶν 

ὕπο αλλομένων. παιδίων καὶ χαμαιῤῥιφῶν, ἅπερ ἑαυτω 
ἀποβαλλουσιν 3 ἢ ὑποβάλλουσιν αἱ γυναῖκες. 

“Ὑπὸ '* παντὶ λέϑῳ σκορπίος". λείπευ 10: 9: εὕδει" 

λέγεται ἐπὶ τῶν χακόήϑων καὶ ἐριστικῶν. 

Τὸ v μετὰ τοῦ σ. 

Ὗς * ὑπὸ. δόπαλον' ἡ παροιμία παρὰ 4Δεινολό-- 
q^ ἐπὶ τῶν. ἑαυτοὺς εἰς ὄλεϑρον ἐμβαλλόντων. 

*Ye? ἐκώμασεν" ἐπὶ τῶν ἀσέμνως τι ποιούντων, 

καὶ παρ᾽ ἀξίαν ἐπαιρομένων ἐπὶ τισιν εὐπραγίαις. 
Ὕς 8 ποτ᾽ ᾿Αϑηναίαν ἔριν ἤρισεν" 

τοῖς κρείστοσι φιλονεικούντων. 
} 

Ὃ) Apost. Cent. XIX. - :95. | p. 

ἐπὶ τῶν 

58. E. ad Eunap.. Ὁ. 480. 
Plat. Theaet. p. 209. E. xoei|Bergl. adi Alciphr. II. 2: Coray 
οὕτως ἢ μὲν σκυτόάλης ἢ ὑπέρου ad Heliod. III. p. 124. 
5, ὅτου δὴ λέγεται περιτροπὴ 
πρὸς ταύτην τὴν ἐπίταξιν οὐδὲν 
ἄν λέγοι, ubi Heind. 

10) Lucian. Timon c. 6. τὸν 
βαϑὺν τοῦτον ὕπνον ἀποσεισά-- 
μενος (ὑπὲρ. v. "E. γὰρ xex.). 
Cfr. c. 4. 

41) Apost. Cent. XX. 2. Ari- 
stoph. Áv. 695. - 
Ζέστδι πρόάτιστον ὑπηνέμεον 
Νὺξ ἡ μελανάπτερος do», ubi 

interpp. De ὀχείαις ὕπην»ε μέοις 

vide Wyttenb. ad Plut. de audit. 

- 

12) Apost. Cent. XX. 4. 
45) Apost. Cent. XIX. 100. 

Macar. ὑπὲρ κάρα mrVew' ἐπὶ. 
τῶν ὑὕπερηφαγενο μένων. 

14) Macar. ἐπὶ πολυπληϑίᾳ 

τῶν πανταχοῦ ὄντων πονηρῶν 
ἀνϑρώπων. . 

4) Apost. Cent. XX. 5. addit 
plura. 

2) Apost. Cent. XX. 7. E 
8) Apost. Cent. XX. 8. ex 

Theocrito Id. V. 22. Cfr. Cic. 
ad Fam. IX. 48. sus Minervam. 

. | b8* 
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ΤΥ͂ς 4 ὀρίνει" ἐπὶ τῶν βιαίων λέγεται καὶ ἐριστικῶν. 
"Ys 5 λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβύρον᾽ 

ὅμοιον τῷ Κράτητος καὶ τὸ 9 ὑς ἐν βορβόρῳ ἰλυσπᾶται. 

Τὸ υ μετὰ τοῦ φ. 

Ὑφάντου πταίσαντος ὑπηρέτης 7 ἐτύφϑη' 
ὅτε πολλάκις ἄλλον μὲν πταίουσι, ἄλλοι dà ἀπτολαμ-- 
βανουδι. 

Τὸυ μετὰ τοῦ V. 

"Yyot δὲ μέλαϑρον op, vao» ἀξίρατε, 
᾿ "Téxroweg ἄνδρες ὁ ὑμήναον, | 
Γαμβρὸς ἔρχδται ἶσος “ρει. ᾿ 0a 

᾿ 4H0060ETM.ATA 

Ὑ περὶ à. 0v - 

᾿Ὑπερίδης εἶπεν, χαρακτὴρ οὐδεὶς “ἔπεστιν ἐπὶ τοῦ 
προρώπου τῆς διανοίας τοῖς ἀνθρώποις, X S 

Ὅ αὐτὸς εἶπεν, ἀρχομένων δεῖ τῶν ἀδικημάτων d ἐμ- 

φράσύριν τὰρ ὁδοὺς, ὅταν d. arta (u5097. κακία xci 

παλαιὰ γένηται, καϑάπεῃ αὐντροφος ἀῤῥωστία χαλεπὸν 
αὐτὴν μαδασβέσαι. 

.0 αὐτὸς ὃ εἶπε, φοβητέον οὐχ ἀνδρὸς ἀπειλὴν, ἀλ- 
λὰ νόμου quyn. 

Δ) Apost. Cent. XX. 9.  .|Apogr. Dresd. πταίσμιατος ὑπὴν-. 
5) Apost. Cent. XX. 10. ^ |r;;. Conjeci ὑπηρέτης, quae 
6) xoi τὸ Ápost. om,, mor|lenis videbatur emendatio; sed 

Apogr. Dr. ὑλισπᾶται. Macar, ha- | mox jam ab Erasmo, ὑπεηρέτις 
bet: iv. χείρεις " ἐπὶ τῶν ἀνωφελῶν. conjiciente , praereptam esse 

7) Apost. Cent. XX. 44. ón;- intellexi conjeeturarn. 
τῆς, quod Pahtidus vertit: tex- |; 8) Laur. om. In impr. se- 
tore errante Hypetes vapulavit, | quuntur aliquet proverbia. 



"dox τοῦ φ στοιχείου. 

Τὸφ μετὼ τοῦ c. 

Φαλλικὸν * ποίημα ἦτοι αὐτοσχέδιον, ἐπὶ. 
τῷ φαλλῷ. ἀδόμενον" ἦν δὲ ὁ φαλλὸς δέρμα. ἐσχηματι-- 
σμένον εἰς αἰδοῖον, ὃ περιετίϑεσὰν, οὗ Ἕλληνες, ἑαυτοῖς 
εἰς τιμὴν τοῦ Διονύσου καὶ ἦδον᾽ ὁ γὰρ Διόνυσος σύ-- 
XLYOY αἰδοῖον πελεκήσας, περιῆψεν. εἰς τὸν ἑαυτοῦ τράχη-- 
λον, ἀφοσιούμενος τὸν ἔρωτα τοῦ ἐρωμένου, ὃς ἀπέϑανε 

πρὸ τῆς μίξεως. ͵ 

Φαλάριδος 5 ἀρχὴ καὶ Ἐχέτου᾽ ἐπὶ τῶν dap- 
γῶς ἀρχόντων. ᾿ | 

Qao» ὑπάρχεις, 3 τῷ κάλλει καὶ τὸν τρόπον" 
ἐπεὶ τῶν ἐρασμίων᾽ xol ὑπερηφάνων" τοῦ γὰρ Φάωνος 
ἐρασϑῆναί φασι τὴν Σαπφὼ; οὐ τὴν ποιήτριαν, ἀλλὰ τὴν 
“Ζεσβίαν͵ καὶ ἀποτυγχάνουσαν ῥίψαι é ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς “1ευ-- 
κάδος πέτρας" τῷ δὲ Φάωνι βίος ἦν περὶ πλοῖον εἶναι 
καὶ ϑαλατῖαν" πορϑμὸς ἦν ϑάλασσα᾽ ἐγκλημία δὲ οὐδὲν 
παρ᾽ οὐδενὸς ἐνομίζετο ἐπεὶ καὶ μέτριος ἦ ἤν» καὶ παρὰ 

τῶν ἐχόντων μόνον ἐδέχετο" ϑαῖμα ἦν τοῦ τρόκτου παρὰ 
τοῖς “Πεσβίοις," ἐπαινεῖ τὸν ᾿ἄνϑρωπον 7 90g, "4pgodi- 

τὴν ᾿λέγουσι τὴν ϑέδν" χαὶ ὑποδῦσαι ϑεὰν ἀνθρώπου 
γυναικὸς ἤδη γεγηρακυίας μρρφῆν͵ 4: τῷ Φαωνι διαλέγε-- 
ται περὶ πλοῦ" ταχὺς ἣν ἐκεῖνος καὶ ϑεραπεῦσαι. καὶ 
διαχομίσαι, - καὶ μηδὲν ἀπαιτῆσαι 5* τί οὖν ἐπὶ τούτοις 

7 3606; pel ἵἱψαί φασι τὸν ἄνϑρωπον καὶ ἀμείβεται νεύ-- 

εν 

4) Apost. Cent, XX. 12. ' Apogr. Hn), Apost. Oent. xx. 48. 
Ὠτοβα. φαλφίκιον. Post φδόμε- 
γον. : Apos "Y addit: Ayers ἐπὶ 
τῶν ἐρώντων. 

2) Apost. Ceut. XX. 13. hi- 5) Apogr. Dresd. διανο μῆσαν 
storiats miulti$ exponit. et ἀπατῆσαι. 

A) Apogr., Dresd. ᾿ὑποδῦσα 
ϑέαν᾽ omiss. μορφὴν. 
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τητι καὶ κάλλει τὸν γέροντα 9* ovrog 0 Φάων dog», ἐφ᾽ 
ᾧ τὸν ἔρωτα αὐτῆς ἡ Σαπφὼ πολλάκις αἷμα ἐποίησεν. 

Φασηλειωτῶν  ϑῦμα" ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τίϑεται. 

Φασηλιώτας γὰρ τάριχον τῷ Κολάβρῳ ϑύειν φησὶν ὁ 
Καλλίμαχος. 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ E. 

Φέρει καὶ ὄρνιφ γάλα" ἐπὶ τῶν ἄγαν εὐδαιμόνων. 
Φαρμακα ? πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ 

λυγρα. 
Φαάτταν ἀντὶ περιστερᾶς, ἑταίραν ἀντὶ νύμφης. 
Φεῦ 19 φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς καλῶς ἔχει, 
Οὐκ ἂν γένοιτο χρηστὸς ἐκ καχοῦ πατρος. 
Φεῦ " ὅσῳ τὸ ϑῆλυ δυστυχέστερον γένος 
Πέφυκεν ἀνδρῶν, ἔν τε τοῖσι γὰρ καλοῖς 
Πολλῷ λέλειπται κἀπὶ τοῖς αἰσχροῖς 'tÀ£oy. 

To Ὁ μετὰ ταῦ T. 

᾿Φιλοτιμοῦνται * ὡς Μηεμφίται τοῖς τῆς Ἴσιδος πλο-- 

κάμοις" καὶ Θηβαῖοι τοῖς τοῦ Γηρυόνου ὀστοῖς καὶ 1ε-- 
γεάται τῷ τοῦ Καλυδωνίου. δέῤμοίε. 

Φιλίππου ? ἀλεκτρυών" ὄνομα στρατηγοῦ" ἐπὶ 
τῶν ἐν μικροῖς χατορϑώμασιν ἀλαζονευομένων. 

, QuAé og 3 00s τὸν 

d 
6) Lucian. Dial. Mort. IX. 2. 

μῶν καὶ σύ τινα ὥσπερ ὃ “βῬάων 
τὸν “Ἰφεοδίτην ὃ ἐκ Χίου διεποόρϑ- 
μευσας, εἴτα σοι εὐξα μένῳ ἔδωκε 
γέον εἶναι, καὶ καλὸν i ὕπαρ-- 

χῆς. καὶ ἀξιέραστον; 
7). Ἀροϑῖ. Gent. XX. 44. — 

Macar. habet: dax; δὲ κἄν 9ϑέ- 
τς θεὲ κἄν χειμῶνε qox ἐπὶ τῶν 

αὐτῶν ἄντων. 
.8) Apost. Cent. XX. 16. 
9) Od. LIV. 2390. 

- 

τρ ὁπον" ἐπὶ τῶν φιλοπαι-- 

40) Stob. T. 90. 5. Εὐριπίδου 
ΖΔικτυΐ. 

! 41) StoB. T. 5. 9A. Ἐὐριεπί- 

Soy Ἰνοῦς. Macar. φεγακέζεις φέ- 
vaxa' ἐπὶ τῶν τοὺς ὁμοίους ita- 
πατώντων. 

4) Apost. Cent. XX. 20. 

2) Apost. Cent, ÉX. 25. Ma- 
car. ὄγομα στρατηγοῦ Om. in 

reliquis consentit. 
5) Apost. Cent. XX. 34. 



— 463 — 

γμόνων" ovrog ydo μεταξὺ τῶν δημηγοριῶν μύϑους ἔλε-- 
γε" κεχωμῴδηται δὲ εἰς πανουργίαν. 

Φιλονεικότερος τῶν ἀλεκτρυύνω. ἡ 
Φιλεῖ δ᾽ éavroU πλεῖον οὐδεὶς οὐδένα. 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ Ὃ. 

Φοινίκων ^ συγϑῆκαι" οἱ τὴν Καρχηδόνα κτί-- 
σαντες Φοίνικες ὅτε προσέπλευσαν τῇ «fifvm ἐδεηϑησαν 
τῶν ἐγχωρίων δέξασϑαι αὐτοὺς νύκτας καὶ ἡμέρας" ἐπι-- 
τυχόντες δὲ τούτου οὐκ ἐβούλοντο ἀπαλλάσσεσϑαι ὡς 

, e € - , . 
συντιϑέμενοι vuxvog xol ἡμέρας μένειν 

τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐνεδρευτικῶς συντιϑεμένων. 
διὸ λέγεσϑαι 
Τὰ δ᾽ opo 

xol 2ήμων ἐπὶ ἹΜεταποντίένων ἱστορεῖ. 

Φοίνικος * παλαιότερορ" μακρόβιον γὰρ τὸ 

ζῶον, 
X 

Φοινικήϊα 5 γράμματα, ἤγουν ἀρχαιότατα. 

à) Apost, Cent. XX. 27. Ma- 
car. ἐπὶ τῶν ἐπιβουλευόντων τισὶ 

διά τινος συγϑήματος᾽ vuxra γὰρ 

καὶ ἡμέραν αἰτήσαντες καὶ λα- 

βόντες παρὰ Καρχηδονίων ἤϑε- 
λον μένειν» ἔστ᾽ ἂν ἄλλοτι παρὰ 
γύχτα καὶ ἡμέραν γένηται. 
5). Lucian. Hermotim. c. 53. 

εἴ μὴ «Ῥοίγικος ἔτη Buy. 
6) Apost. Cent. XX. 29. plu- 

ra addit. Cfr. Clem. Strom.I. 
16. p. 562. 1. Subjungo apo- 
spasma codicis Vaticani 714. 
Fol. 97. B. χρὴ εἰδέναι, ὅτε πρό-- 
τερον οἱ "Elàgweg «Ῥοινιχοῖς᾽ ἐ- 
χρῶντο γράμμασιν. ὕστερυν δὲ 
ἐλϑὼν ó Παλαμήδης, ἁνὴρ εὖ ei- 

o; καὶ πάσης ἐπ 'στήμης ἔμπλεως, 
ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ a' δέκα $E 
μόνα στοιχεῖα εὗρε τοῖς Ἕλλησιν" 
e. B. y. δι &. i. κι Δ. μι v. ο. 
7T, o. OG. τ. καὶ v.  lloooé9rxe 
δὲ αὐτοῖς καὶ KdOuog διλήσιος 

LU 

γράμματα τρία, 9. q. xy. zhó 
xai πολλῷ τῷ χρόνῳ τοῖς δέκα 
ἐννέα ἐχρῶντο, ὅϑεν oi ἀρχαῖοι 
μὴ ἔχοντες τὸ w' τὴν elita 
πασαλίδα E ἔλεγον᾽ ἀλλὰ καὶ πολλὰ 
ὃνό ματα ἄλλως ἐξεφώνουν καὶ ἔγρα-- 
qov' μετὰ ταῦτα Σιμωνέδης ó 
Χῖος ἐλϑὼν προσέϑηκε δύο ἡ καὶ 
ω μέγα. "Em zaeuos δὲ ὃ Συ- 
ῥαχούσιος ἐΐρε τᾷ τρία ζ. C. φ, 
καὶ οὕτως ἐπιληρώϑη τὰ εἴκοσι 
τέσσαρα στοιχεῖα" ὅϑεν piod - 
μενος ὃ Ὅμηρος τὸν ἀριϑμὸν 
τῶν εἴκοσε δύο βιβλίων τῶν παρ 
Ἔβραίοις, εἷς τὸν τῶν εἴκοσι δύο 
στοιχείων τυπωϑέντα ἀἄριϑιμιὸν, 
καὶ αὐτὸς τὴν ἰδέαν ποέησιν τῆς 
Ἰλιάδος τῶν εἴκοσι τεσσάρων δαψῳ-- 
διῶν διὰ τῶν εἴκοσε τεσσάρων στοι- 
χείων ἐποίησεν" οὕτω δὲ καὶ τὴν 
Ὀδύσσειαν. Πότε τὰ εἴκοσι τέσ- 
σαρα στοιχεῖα λέγονται γράμματα, 
καὶ πότε στοιχεῖα ὅτε μὲν yod- 

! 
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Φορμέωνος ? ovuBag* ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. 
Φοινέκων ὃ αὖϑις ἐπιϑυμεῖ" ὕει τὰ παϑήματα 

volg ἀνθρώποις μαϑήματα γίνεται. 
Φοίβου 3 ποτ᾽ οὐκ ἐῶντος ἔσπειρε véxya' 

᾿ ἐπὶ τῶν ἐχόντων ϑυγατέράς ἀμορφοταάτας. 
Φρουρᾶς "5 ἀδωκ᾽ ἐπὶ τῶν ἀγρυπνούντων. 
Φρουρεῖν ἢ πλουτεῖν" ἐπὶ τῶν κερδαίνειν ἐφιε-- 

μένων. | 
Φράσω ?* σου τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μακίαν' 

ἐπὶ τῶν ἄξια ϑανάτου πραττόντων, 
Φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ κακοῦ μείων λόγος. 
Φρὺξ Ὁ μηδὲν ἥττων Σπινϑαάρου" οὗτος 0 

Σπίνϑαρος κωμῳδεῖται ὡς βάρβαρος καὶ Φρύξ, 
Φρυνίχου "3 παλαίσματα" ἐπὶ τῶν πονηρῶν καὶ 

δολίων. Φρύνιχος στρατηγὸς ᾿4ϑηναίων, οὔ στρατηγοῦν-- 
τος ᾿Αϑηναῖοι ἡττήϑησαν, καὶ πολλὰ αὐτῷ ὡς προδύντι 
τὸν πύλεμον προσεκρούσϑησαν. | 
᾿ιΦρυνώνδας **. ἄλλος" ἐπὶ τῶν πονηρῶν" καὶ 

᾿Αριστοφᾶνης ἐν ᾿Αμφιαράῳ, ὦ μιαρὲ καὶ Φρυνώνδα καὶ 

πονηρὲ σύ" λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ μάγων, ὡς Εὔδημός φησιν. 

Τὸ φ μετὰ τοῦ υ. 

/—— Φυλακὴν " γυμνῷ ἐπιτάττεις" φανερὰ ἡ παρ- 
o . . 4 SEE ἋΣ εὐ Φ , , , 
oiulo* vic yag γυμνὸς gvàdvvov ὑποσταίη βέλη καὶ AL- 
ϑους καὶ ξίφη. ΝΞ | 

Φύσει ? γὰρ ἐχϑρὸν τὸ δοῦλον τοῖς δεόπόταιρ. 
: "^s 

φονται, λέγονταε γράμματα᾽ ὅταν] ' 43) Apost. Gent. XX. 56. 

δὲ ἀναγενώσκονται, λέγονται στοι--͵ f 15) Apost. Cent. XX. 40. Ar. 

χεῖα. Ran. 689. xei τις ἥμαρτε σφαλείς 

7) Apost. Cent. XX. 59. τι Φρυνίχου παλαίσμασιν, ubi 
8) Apost. Cent. XX. 51. . | 8080]. et Bergl. Macar. Φρυ- 

9) Apost. Cent. XX. 52. víxov πάλαισμα᾽ ἐπὶ τῶν 

40) Apost. €ent. XX. 55. πονηρῶν καὶ δολίων ἀνθρώπων. 

Aristoph. Nub. 721. . . 4A) Apost. Cent.. XX. 59. 

. 44) Apost. Cent. XX. 54. Àr.| 4) Apost. Cent XX.. A14. 
Nub. 846. Z | 9) Apost. Cent. XX. 42. Hhet. 



Φύσει 5 γυνὴ δυσήνιόν τι ^ καὶ πικρόν. 
Φύσις ἀνθρώπων ἀσχοὶ πεφυσημένοι. 

Τὸ 9 μετὰ τοῦ ὦ. 

Φώκου ἔρανος 5* ἐπὶ τῶν «εὐωχίας 'συνταττόντων 
ἐπὶ τῷ ξαυτῶν κακῷ. Φῶκος γάρ τις  ϑυγατέρα ἔχων 
ἐπέγαμον 9 ἀνεβάλλετο τὸν γάμον, ἐφ᾽ ᾧ ὀργεισϑέντες οἵ 
μνηστῆρες ἀπέχτειναν αὐτόν. 

Φωνα 7 τοί τις ἐντὶ καὶ οὐδὲν ἄλλο" ἐξ ἀπο-- 

φϑέγματος. Τίλλας γὰρ “Ἴακων εἶπε τοῦτο ἀηδόνα 1 λα-- 
fov, καὶ βραχεῖαν σάρκα εὑρών. 

4 

/ 

4 ILIO 0 0EFHM. T A. 

Φαλαίκου ". 

Φαλαικος, ὃ τῶν Φωκέων στρατηγὸς, διαβληϑεὶς 
ὅτι πολλὰ τῶν ἱερῶν χρημάτων κέκλοφεν ἐξέπεσε τῆς 

ἀρχῆς" ἐπεχείρησαν γὰρ οἱ περὶ αὐτὸν στρατηγοὶ Φιλό-- 
μηλος, ᾿Ονόμαρχος, Φαῦλος καὶ τὸν ναὸν ὀρύττειν τοῦ 
᾿Απόλλωνος, εἰπόντος τινὸς, ὡς év αὐτῷ ϑησαυρὸς εἴη, 
πολὺν ἔχων ἀργυρόν τὲ καὶ χρυσὸν" καὶ τὰ περὶ τὴν 
ἑστίαν καὶ τὸν τρίποδα φιλοτίμως ἀνέσκαπτον᾽ ὁ δὲ μη-- 

Graec. Tom. II. p. 135. Ald.| recepit icr& Apogr. Dresd. 
πονηροὶ τὸν τρόπον dg ἐπὶ ró|neutrum habet. " 

πλεῖστον κατ᾿ ἀκόλαστον (sc. servi) 5) Apost. Cent. XX. 45. 

οὐχ ἥκιστα, ὅτε τοῖς δεσπόταις 6) Apogr. Dresd. ἐπὶ γάμον. 

ἄεὶ ἐχϑρὸν καὶ πολέμιον, κἄν 
χρηστοῖς δεσπόταις δουλεύωσιν. 7) Apost. Cent. XX. 46. , Ma- 

Cfr. Lindenbr. ad  Terent.|car. habet: Φωκαέων dod 
Andr. I. 4. 155. ἐπὶ vd» ἰσχυρῶς καταρωμένων. 

5) Apost. Cent. XX. 45. Stob. J ἐπὶ τῶν μεταγινωσκόντων ig. 

T. 75. ^6. Μενάνδρου. . οἷς ἔπραξαν. 

&) τι recepi ex Ápost., Gaisf.| 1) Laur. non habet. 

59 
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γύσας τὸν ϑησαυρὸν μάρτυρα παρείχετο τὸν ἐπιφανέότα- 
τον xal ἀρχαιότατον τῶν ποιητῶν Ὅμηρον, ἐν οἷς λέγει", 

Οὐδ᾽ ὅσα λαΐνος οὐδὸς ἀφήτορος ἔνδον ἐέργει 
Φοίβου ᾿Απόλλωνος Πυϑοῖ ἐνὶ πετρηέσσῃ. 

Φαλάριδος. 

Φαλαρις “αοδάμαντος ᾿Αστιπαλαιεὺς 3 εἶπεν, ἔγω 
μὲν μίαν εὐγένειαν, ἀρετὴν, οἶδα, τὰ δ᾽ ἄλλα nana 
τύχην᾽ καὶ γένοιτ᾽ ἂν ὃ μὲν ἐκ φαύλων ἀγαϑὺς, καὶ βα- 
σιλέων καὶ πάντων εὐγενέστερος᾽" ὥστε ψυχῆς ἔπαινον 
αὔχει καὶ Συρακουσίους, μὴ προγόνων τεϑνηκυῖαν εἰς 
ἀδοξοτέρους 7:00 γόνους εὐγένειαν. 

Φάλαρις, ϑυγάτηρ πέφυχεν, ἔφη, μᾶλλον αὐῤῥένων 

παίδων περὲ πλείστου ποιεῖσθαι γονέας. 

.*0 αὐτὸς εἶπε, τὴν ἀῤδωστίαν τοῦ σώματος ϑερα- 
πεύειν τὴν τέχνην, τὴν δὲ ψυχῆς νόσον ἰατρὸν ἰᾶσϑαι 
ϑαγατον. - 

. 
Φερεκύδης. . 

Φερεκύδης Βάδιος Σύριος παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τίς 
ψάμμου. περιπατῶν καὶ ναῦν σὐριοδρομοῦσαν ἰδὼν εἶπεν, 
ὡς οὐ μετ᾽ οὐ πολὺ καταδύυσεται χαὶ ἔν ὀφϑαλμοῖς ἡ | 
αὐτοῖς κατέδυ. 

Ἔτι 5 ἐκ φρέατος ὕδωρ ᾿ἀνιμηϑεὶς καὶ πιὼν πρρεῖ- 

πεν, εἰς τρίτην ἡμέραν σεισμὸν ἐσεῖσϑαι καὶ γέγονεν. 
4tnov δὲ ποτε elg ΜΠεσσήνην 5 τῆς ᾿Ολυμπίας συνξ- 

βουλι ευσε τῷ Περιλάῳ ξένῳ ἐξοικῆσαι μετὰ τῶν οἰκείων, 
καὶ ὃς οὐκ ἐπείσϑή, μετ᾽ οὐ πολὺ δ᾽ ξάλω Μεσσήνη. 

"Ext τοῖς μἠαχεδαιμονίοις ἐκέλδυσεν, ὥς gno Θεύ- 
πομπὸς ἐν ϑαυμασίοις, μήτε χρυσὸν τιμᾷν μήτέ ἄργυρον, 

. . , 
2) Il. 7. λ04. tt 5) Impr. ὃ αὐτύς. 

3) Laur.,, in quo solo hoc|' 6) Codd. et impr. Men | 
apophth. exstat, l4forvmaAlwey;. |et in fine Μιεσήνη. . 

. 4) Syllabae μοῖς inscriptum | 7) Mosc. περοσάξαι αὐτῷ. Emen- 
ων. Matth. Laur. ὀφϑαλμῶν. |davi ex Laur. et impr. 
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προστάξαι δ᾽ αὐτῷ 7 QvaQ τοῦτο τὸν Ἡρακλέα, Ov xoi 
τῆς. αὐτῆς νυχτὸς τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι Φερεκύδῃ πεί--. 
ϑεσϑαι. 

^* Οὗτος συγχρονίαας τοῖς ἑπτὰ σοφοῖς, καὶ Πυϑα- 
γόραν dido Sog «Ux &0ye καϑηγητὴν, κτησάμενος τὰ 
Φοινίκων ἀπόκρυφα βιβλία. 6... ' 

Φιλοξένου, 

QUE £Y0g ὃ ποιητὴς εἰπόντος τινὸς, διατὶ Σοφοκλῆς 
X0 ἡστὰς παρεισάγει τὼς γυναῖκας, αὐτὸς δὲ φαύλας, εἰ-- 

πὲν, on “Σοφοκλῆς μὲν, οἵας δεῖ εἶναι τὰς γυναῖκας .λ-- 
γει, ἐγὼ δὲ οἷαί εἶσι. 

Φελίππϑου, QUI 

Φίλιππος ὃ πρὸς Καλλισϑένην Ὀλύνϑιον radiata 
στικώτερον ev λαλοῦντα xal μὴ πειϑόμενον ἐπιήλήξας 
εἶπεν" οὐ 

Ὠκύμορος δὴ Hot τέχος ἔσσεαι ol" ἀγορεύεις" “ 
xol δὴ καὶ ἐγένετο" δόξας γὰρ Ἑρμολάῳ συμμετεσχὴ;- 
κέγαι τῆς εἰς ..41λέ ξανδρρον ἐπιβουλῆς ἐν σιδηρᾷ περιηγετὸ 
γαλεάγρᾳ φϑειφιῶν καὶ ἀχόμιστος, καὶ τέλος λέοντι 7ta— 
ραβληϑεὶς. οὕτω χατέστρεψεν. 

ἘΟ αὐτὸς ἐξέπεμψεν ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν ; Βοιωτῶν 

πρέσβεις, ὧν ἦν ἐπιφανέστατος Iló9ov. Θὗτος γὰρ δια-- 
βεβοημένος ἐπὶ. τῇ τοῦ λόγου δεινότητι, καὶ σιγπριϑεὶς 

παρὰ τοῖς Βοιωτοῖς κατὰ τὴν περὶ τῆς συμμαχίας δη-- 

μηγορΐαν πρὸς 4ημοσϑένην, τῶν μὲν ἄλλων énquiretiüs, 

τούτου δ᾽ ἐφανὴ καταδεέστερος, καὶ Δημοσϑένης αὐτὸς, 

ὡς μέγα τι κατειργασμένος ἐν τοῖς συγγεγθαμμένοις ὑπ᾽ 

αὐτοῦ λόγοις σεμνύνεται τῇ πρὸς τὸν ῥήτορα τοῦτον δη-- 
μηγορίᾳ, ἐν οἷς λέγει ?* τότ᾽ ἐγὼ μὲν τῷ Πύϑωνι ϑρα-- 

συνομένῳ καὶ πολλῷ ῥέοντι xa^ ὑμῶν οὐχ. ὑπεχωργσα. 

8) Laur, nonnisi hoc apophth. |. 9) Dem. pro cor. p. 272. 
continet. | 

59 * 
»-ς b 
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* Ὁ αὐτὸς μετὰ τὴν ἐν Βοιωτίᾳ μάχην τρόπαιον 
στήσας καὶ τοὺς νεκροὺς εἰς ταφὴν συγχωρῆσας, ἐπενέκια 
τοῖς ϑεοῖς ἔϑυε, καὶ τοὺς ἀνδραγαθήσαντας κατὰ τὴν 
ἀξίαν ἐτίμησε" λέγουσι δέ τινες, ὅτι καὶ παρὰ τὸν πότον 
πολὺν ἐμφορησάμενος ἄχρατον, καὶ μετὰ τῶν φίλων τὸν 
ἐπινίκιον ἄδων κῶμον διὰ μέσων τῶν αἰχμαλώτων ἐβά-- 
διξεν, ὑβρίζων διὰ λόγων τὰς τῶν ἀκληρούντων δυσετυ-- 

χίας.. Δημάδην δὲ τὸν ῥήτορα xov ἐκεῖνον τὸν χρόνον 

ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ὄντα, χρήσασϑαι παῤῥησίᾳ, καὶ λό-- 
γον ἀποφϑέγξασϑαι, ᾿ δυνάμενον ἀναστεῖλαι. τὴν τοῦ βα-- 
σιλέως ἀσέλγειαν. Φασὶ γὰρ εἰπεῖν αὐτὸν, βασιλεῦ, τῆς 
τύχης GOL περιϑείσης πρόσωπον "Ayauéuvovog, αὐτὸς οὐχ 

αἰσχύνῃ πράττων ἔργα Θερσίτου. 'Tov δὲ Φίλιπιτον τῇ 

τῆς ἐπιπλήξεωρ εὐστοχίᾳ πινηϑέντα τοσοῦτον μεταβαλέ- 
σϑαι τὴν ὕλην διάνοιαν, ὥστε τοὺς μὲν στεφάνους αποῤ- 
yo, τὰ δὲ συνακολουϑοῦντα κατὰ τὸν κῶμον σύμβολα 
τῆς ὕβρεως ἀποτρέψασϑαι , τὸν δ᾽ ἄνδρα τὸν Xenaape- 
y0Y τῇ παῤῥησίᾳ ϑαυμαάσαι, καὶ. τῆς αἰχμαλωσίας ἀπο- 

λύσαντα πρὸς ἑαυτὸν ἀναλαβεῖν ἑτοίμως" τέλος ὃ᾽ ὑπὸ 

τοῦ ΖΔημάδους καϑϑμαληϑέντα ταῖς “Δττικαῖς χάρισι παν-- 
τας ἀπολῦσαι τοὺς αἰχμαλώτους ἄνευ λύτρων. 

Ὅ αὐτὸς πρὸς Πέρσας, ἐπανελέσθαι βουλόμενος πῦ-- 

λεμον ἐπηρώτησε τὴν Πυϑίαν"" 5? δὲ ἔχρησεν αὐτῷ τὸν 
χρησμὸν τοῦτον" 

Ἔστεπται μὲν ὃ ταῦρος , ἔχει τέλος, ἔστιν « ὃ 9o». 

ἐσήμαινε δ᾽ ὅτι ἐν πανηγύρεσι καὶ ϑεῶν ϑυσίαις ἐστεμ-- 
μένος σφαγήσεται" ὁ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον συμφέρον ἐξεδέ-- 
χετο, ὡς τοῦ μιαντείου προλέγοντος τὸν ἱερείου τρύπον 
τυϑήσεσϑαι "5, 

, Ὃ αὐτὸς Εὐϑυκράτην καὶ “Ἰασϑένην τοὺς προεστη-- 
κόταξϑ τῶν Ὀλυνϑίων διαφϑείρας χρήμασι. διὰ τούτων 
προδοϑεῖσαν τὴν Ὄλυνθον εἷλεν. 

. 4 

10} Impr. τεϑύσεσϑαι, 6) 
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ὋὉ αὐτὸς βουλόμενος ἑλεῖν τινὰ πόλιν ᾿ ὀχυρότητι 
διαφέρουσαν, οἰποντὸς “αὐτῷ τινὸς τῶν ἐγχωρίων ἀνάλω-. 
τον αὐτὴν é£ βίας ὑπάρχειν, ἐπηφώτησεν,.. εἰ οὐδ᾽ 36 
χρυσὸς τὸ τεῖχος" ὑπερβῆναι δυνατός ἔστιν Ὁ ἦν yag εἶ.: 
ληφὼς πεῖραν, ὅτι" τὰ "tolg: ϑαλοις ἀδύνατρὶ 'χειρωϑῆναι 
τῷ χρυσῷ Óqduóv- ἔστι καταπολεμῆσαι " - ἐγκατασκευάξζὼν 
οὖν ἐν ταῖς πόλόσε" προδότας διὰ τῆς δωροϑολέαξ. καὶ 
τοὺς δεχομένους τὸ χρυσίον ξένους καὶ φίλους. ὐϑορβίάξων 

ταῖς πονηραῖς ὁμιλίαις διέφϑειρε và E95 voi odrcoo. 
* 'O αϑεὸς ᾿Ἡϑηνοίους μακαρέζειν "5 ἔλεγδν; δ εἰ na 

ἕκαστον .ἐνεαυτὸν αἱρεῖσθαι. δέκα σερατηγαὺς εὑρίσκουσιν" 
αὐτὸς. γὰρ ἐν πολλοῖς ἔτεσιν" ἕνα μόνον σὐδατηγὸν ein 
κέναι, “Παρμένωνα. ᾿ αν ona vh 

* 'O αὐτὸς πολλῶν — xol καλῶν' dv 
ἡμέρᾳ. πϑοσαγγε ϑένεων αὐτῷ; ὦ εὐχή,. εἶπε, μικρόν -τί 
μοι χακὸν ἀνεὶ ϑηαοίτων. καὶ τηλέκουτῶν ἀγαϑθῶν' ποίησονι 

* "Q0 αὐτὸς τοῖς "τῶν' «᾿ϑηναίων δημαγώγοϊς sig» χά-- 
Qu ἔχδιν, ὅτι. λοιδοροῦννες ' δὐὸν.  βελυίονα σποοῦσι xc 

τῷ λόγῳ. καὶ. τῷ. ̓ ἤϑει" -si£otouot uo αὐτοὺς ἅμα καὶ 

τοῖς λόγοις; καὶ «otc ἔργοις ψευδομένους, βλέγχειν. . 

* 'O wovog τῆς κλειδὸς αὐτῷ κατεὰγξέδης ὃν πλέω 

μῳ, καὶ τοῦ ϑεραπεύοντος ἰχνροῦ yrovic)g T9 Swag" yd. 
Qo» αἰτοῦντος, λάμβανε, ἔφη, ὅσα βούλει, τὴν γὰρ κλεῖν 

ἔχεις. 

* Ὃ αὐτὸς ϑυοῖν ἀδελφοῖν ᾿Αμφοτεροῦ καὶ Ἕχατε-- 
Qov ὄντοιν, τὸν μιὲν Ἑκατερῦν ἔμφρονα καὶ πρακχτιχὸν 

ὁρῶν, τὸν δὲ ᾿“Αμφοτερὸν eon καὶ ἀβέλτερον, ἔφη, τὸν. 

μὲν Ἑχατερὸν ἀμφότερον εἶναι, τὸν δὲ Ἀμφοτερὸν οὐ-- 

δέτερον. 

*'g αὐτὸς ληφϑέντων τῶν πολλῶν αἰχμαλώτων ἐπί-- 
πρασχεν αὐτοὺς, ἀνεσταλμένῳ τῷ χιτῶνι, καϑήμενος οὐκ 

11) Cfr. supra p. 75. sub 12) Impr. μκακαρίζων. 
prov. ἀργυρέαις λόγχ. . 
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εὐπρεπῶς" εἷς οὖν τῶν τῳλουμένων ἀνεβόηαε, φεῖσαί 
“μουν Φίλιππε, πατρικὸς γάρ εἰμί cox φίλος" ἐρωτήσαντος 
δὲ τοῦ Φιλίππου, πόϑεν, ὦ ἄνδρωπε, γενόμενος καὶ 

πῶς, ἐγγὲρ :ἐφῆ ». φράσαι σοι βούλομαι, προσελϑωών" ὡς 
, οὖν προσήχϑη,. tux » ἔφην χαξῳτέρω τὴν χλαμύδα σοί-- 
σον. ἀρχημονεῖς γὰρ οὕτω κοϑήμενος, xal à Φίλιππος, 

Ggers αὐτὸν, εἶπεν, ἀληϑῶς γὰρ εὔγους ὧν καὶ φίλος 

ἐλανϑαμέγ.. 
* ̓ Οιαψεὸς πυϑόμενος ἐγκαλεῖν αὐτῷ. " «6s 

do», ὅτι ρρῷϑας ἐκ πλειόνων ποιξῖτοι «γυναικῶν, οὐχοῦν, 
ἔφη, πολλοὺς ἔχων. περὶ τῆς βασιλείαρ φν»τωγωκιστὰρ γενοῦ 
xaAag x&yadog. ix μὴ δὲ ἐμὰ. v5e βασιλείας τύχῃς, ἀλλὰ 

διὰ σεαυτὸν. Ἐκέλευε δ᾽ αὐτὸν ᾿Αριστοτέλει προσέχειν xoi 
φιλοσοφεῖν, ὕπως, ἔφη, "μὴ ποδλᾳ τοιαῦτα πράξῃς, ἐφ᾽ 
οἷς. ἐγὼ πεπραγμένοις μετωμέλομαι, διὸ καὶ ἐπ τῇ γεν- 
" σεὶ αὐτοῦ φὕτῳ ««ρὸς ᾿ἀρεισκοτέβλην. ἔγραψειὶ . 

. Φέλιππος “Δριστοκέλει, yetpsuo 79, Σ 

Ἴσϑι uo, yeyovova auoy" - p αὖν τοῖς ϑεοῖς χα- 
eu ἔχω, οὐχ οὕτως. ἔπὸ τὴ γευνήσες, τοῦ παιδὸς, ὡς ἐπὶ 
τῷ xata τὴν σὴν ἡλικίαν αὐξὰν yeyovópds ̂. ἐλιείζω γὰρ 

αὐτὸν ὑπὸ σοῦ αραφέντα καὶ παιδευϑέντα ἄξιον ἔσεσϑαι 
καὺ ἡμῶν «αἱ τῆς τῶν πραγμάτων. διαδοχυς. 

Φω πέω ». 

Φωκίων ἔφη, οὔτε ἐξ ἱεροῦ βωμὸν, οὔτε £x τῆς ἀν- 

ϑρωπίνης φύσεως ἀφαιρετέον τὸν ἔλεον "3. 
* Ὃ αὐτὸς ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε γελῶν ὥφϑη., o 

΄ ΄ δακρύων. 
'O αὐτὸς, ἐκκλησίας. γιγνομένης πρὸς τὸν ξἴποντα, 

σκεπτομέίῳ ὠὦ Φωκίων ἔοικας, ὀρϑῶς, ἔφη, τοπάζεις, 

.453) Epistola haec ctiam in| 14) Codd. ἔλαιον. 
codd. continetur, quamvis .ab- | : 
sint praecedentia. 
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σκέπτομαι. yeo, εἰ τὲ δύναμαι" περιελεῖν, € ὦν μέλλω λέγειν 

σερὺς ᾿ϑηναίους. 

* ἸΜαντείας γενομένης ᾿Αϑηναίοις, ὡς εἷς. ἔστιν ἀνὴρ 

ἐν τῇ πόλεε ταῖς movcov ἐναντιδυμένος. γνώμαις, χαὶ τῶν 

«᾿ϑηναίων ξητεῖν κέλευόντων, ὅστις ἐστὶ, καὶ βοώντων, 

Φωκίων ἑαυτὸν erae TOUTBY εἶναι, μόνῳ γὰρ ἑαυτῷ μη-: 

δὲν ἀρέσχειν, ὦν οἱ πολλοὶ" πράττουσι, καὶ λέγουσιν. 

* Ὃ αὑτὸς λέγων «τοτὲ γνώμην πρὺς τὸν δῆμον εὐδο-. 

κίμεε καὶ ὡς "5 πανταᾷ ὁμαλῶς ὃ δώρα τὸν λόγον απτοδεχο:- 

μένους, ἐπιστραφεὶς πρὸς τοὺς φίλους εἶπε, μὴ καχόν 
τι λέγων ἐμαυτὸν λέληθα; 

χη) αὐτὸς, 4ημοσϑένους εἰπόντος, αποκτενοῦσί σε 
᾿Αϑηναῖοι δὰν μανῶσι, γαὶ εἶπεν, ἐμὲ μὲν ἐὰν » μανῶσι, σὲ 
δὲ ἂν σωφρονῶσιν... 

* Ὃ αὐτὸς ᾿Δριστογείτονὸς τοῦ συκοφάντου μέλλον.-- 

τος ἀποϑνήσκειν £v τῷ δεσμωτηρίῳ καταχρίτου γεγονό-- 

τος καὶ δεομένου τὸν Φωκίωνα πρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν, τῶν 

δὲ φίλων ovx ἐϑελόντων πρὸς ἄνϑρωπον πονηρὸν βαδί-- 
Cew, καὶ ποῦ. τις ἂν, εἶπεν, ἥδιον “Ξριστογείτονι λα-- 

λήσειεν. 

* *'O' αὐτὸς αἰτοῦντος «Ἵλεξανδρου. τριήρεις; καὶ τοῦ 
δήμον «κελεύοντος ὀνομαστὶ παριέναι τὸν Φωκίωνᾳ καὶ 
συμβουλεύειν, ἀναστὰς ἔφη" συμβουλεύω τοίνυν ὑμῖν, ἢ 
κρατεῖν τοῖς ὅπλοις αὐτοὺς, ἢ φίλους εἶναι τῶν κρα-- 
τούντων». . * 

* 'O αὐτὸς "Alebdvdqov TOU Mexedóros ἑκατὸν τά-- 

λαντα χρυσίου αὐτῷ πεπομφότος, ἤρετο τοὺς κομίσαντας, 
τί δήποτε πολλῶν ᾿ϑηναίων ὄντων, αὐτῷ μόνῳ ..4λέ-- 
ξανδρος πέπομφε" φησάντων δὲ, ὅτι ἡγεῖεαί σε καλὸν 
καὶ ἀγαϑὸν, οὐχοῦν ἐάτω μ8 καὶ εἶναι καὶ δοκεῖν τοιθῦ-- 
rov καὶ ταῦτα τοῖς χομίσασιν εἰπὼν ἀπεπέμψατο. μὲν τὰ 
χρήματα, ᾿Αλεξανδρῳ δὲ γέγραφεν, εἰ βούλαιτο αὐτῷ 

15) ὡς abest ab. impr. 
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χφρίσασϑαι,. ἀπολῦσαι τοὺς ἐν Σάρδεσιν αἰχμαλώτους, 
ὅπερ ἐκεῖνος πεποίηκεν. 

Iqvogie Qoívixog xai: ̓ μύντορος. 

Φοίνιξ ὁ ᾿Αμύντηρος ἐξέπεσε τῆς οἰκείας γῆς διὰ 

ταύτην τὴν αἰτίαν" τοῦ πατρὸς αὐτοῦ παλλακίδα μὲν, 
ὀνόματι Κλυτίαν, ἀγαπῶντος, Ἱπποδάμειαν δὲ, ἐξ TG 
τὸν Φαίνικα &exe, στυγοῇῆντος, δεηϑείσης τῆς μητρὸς τῇ 
παλλῳᾳκίδι τοῦ᾽ πατρὸς Ἀλυτίῳ ἐμίγη" γνοὺς δὲ ὁ ̓ Αμύν.- 
τωρ... ἐπηράσατο τῷ παιδὲ τέκνων. ἀγωνίας" δείσας δὲ 
Φοίνιξ τὸν groéQa, καὶ τᾶς. Vi αὐτοῦ γενομένας ἀρὰς, 

φεύγει τερὸς. Πηλέα" ὅστις ̓ὑποδεξάμενος αὐτὸν διὰ τὴν 
| συγγένειαν, δίδωσιν αὐτῷ τὴν Ζολοπίαν χώραν xal ᾿Αχιλ-- 
λέα τὸν vio? μικρὸν ὄντα εἰς ἀνατροφὴν παραδίδωσιν. 

/ 

c4 A . - 7 , 

Ln QX?7g τοῦ X OTOLXELOSV. 

Τὸ xy μετὰ τοῦ p. 

Χαλεπὰ * τὰ καλα" Πιττακὸν ἀποτιϑέμενον τὴν 
ἀρχὴν πρὸς τοὺς ϑαυμάζοντας εἰπεῖν, χαλεπὸν ἐσϑλὸν 
ἔμμεναι. ^ Σόλωνα 5 δὲ μαλακίαν αὐτοῦ καταγνόντα φα-- 
voi, χαλεπὰ τὰ καλά" φασὶ δὲ Περίανδρον τὸν Κορίν»-- 
S40» κατ᾽ ἀρχὰς μὲν εἶναι δημοτικὸν, ὕστερον δὲ τὴν προ-- 
αἰρεσιν μεταβαλόντα τυραννικὸν γενέσθαι" ὅϑεν ἡ παρ-- 

* 4) Apost. Cent. XX. 47. Cfr. 
Plut. de educat. p. 6. C. Sym- 
pos. VIL. p. 447. cum notis 
Wyttenb. Macar. consentit us- 
que ad vv. φασὶ δὲ Περίανδρον 
et sqq. quae om. Plat. Protag. 
p. 539. ÁÀ. λέγει ydo που Z- 
μωνίδης πρὸς Σκόπαν, τὸν Κρέ- 
oyrog υἱὸν τοῦ Θετταλοῦ, ὅτι 

[ 

ἄνδρα ἀγαθὸν μὲν ἀλαϑέως ye- 
γνέσϑαι χαλεπόν. et paullo post: 
ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος eig τὸ 
πρόσϑεν προσελϑὼν ἐπελάϑετο 
καὶ Πιττακὸν τὸν ταὐτὰ λέγον- 
τα ἑαυτῷ, ὅτε χαλεπὸν ἐσϑλὸν 
ἔμμεναι.. 

2) Àpogr. Dresd. Σόλων. . 
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οἰμέα" οἱ δὲ τὰ χαλεπὰ "ἀντὶ τοῦ ἀδύνατα τιϑέασι, ὡς 
ειηδὲ ἐκείνου δυνηθέντος τηρῆσαι τὴν ἑαυτοῦ γνώμην. 

Χαλεπὸν 3 τὸ εὖ γνῶναι" τἀπόφϑεγμα Πιτ-- 
τακοῦ. 

Χαλεπὸν ^ χορίου χύνα γεῦσαι" ἐπὶ τῶν ἐπὶ 
μικρῶν κακῶν χωρούντων eig μεγάλα" τὸ ἔλυτρον τοῦ 
ἐμβρύου χορίον καλεῖται" οἱ δὲ κύνες γευσάμενοι τούτου 

P] e " - Α Α , 2 ? 
καὶ τοῖς ἐμβόυοις δια τὸ λίχνον ἐπιβουλευουσιν. 

, 5 h] € « »! . ? es ? 

Χαλασω 5 τὴν ἵεραν ayxvoav: ἐπὶ τῶν ἕν κιν- 
' ^o! 

δύνοις φευγόντων εἰς τιγα δυνατόν. 

Χαμαιλέοντος 9 εὐμεταβολώτερος. 

Χαίροις 7 “Ὑψιπυλη φίλη. 
Τοὺς ἐμοὺς κορύμβους πλέχω, 
Οὔ σοι λέγω περὶ τούτον. 

Οὑμὸς ἄκοιτις ἐνταῦϑα. Ἢ παροιμία τάττεται ἐπὶ 
τῶν λεγόντων ἀσύμφωνα καὶ ακαταάλληλα" ὁμοία τῇ, ἐγὼ 
σχύροδά σοι λέγω, σὺ δὲ κρόμμυά μοι λέγεις ὃ. 

Χαίρει 3 ταῖς κατάραις τὸ κύμινον" ἐπὶ τῶν 

μηδὲν ἀπὸ κατάρας βλαπτομένων. ᾿ 

5) Apost. Cent. XX. A8. 
A) Apost. Cent. XX. 56. Macar. 

Xalenóv χορίου κύνα γεύειν᾽ TO 
ἔλυτρον τοῦ ἐμβρ. Cetera ut 
Apost. 

5) Macar. ἐπὶ τῶν (Cod. τῶν 
non habet) εἰς ἀσφάλειαν ἐρ-- 
χομένων. Àristid. ὑπὲρ τῶν τεττ. 
p. 194. καὶ ὥσπερ τῆς ἱερᾶς ἀγ- 
κύρας τῆς ἐκείγον φωνῆς ἐχόμε- 
γοι. Lucian Jup. trag. c. 51. 
ἄκουσον δὴ τὴν ἱεράν, φασιν, 
ἄγκυραν. Fugitiv. c. 15. — Plut. 

Coriol. 52. ἐπανελθόντων δὲ τῶν 
πρέσβέων ἀκούσασα ἣ βουλὴ xa- 
ϑάπερ ἐν χειμῶνε πολλῷ καὶ 
κλύδωνε τῆς πόλεως ἄρασα 
ἀφ᾽ ἱερᾶς ἀφῆκεν. 

τὴν | 

6) "Apost. Cent. XX. 55. plu- 
ra addit. Cfr. Plut. de discern. 
adul p. 55. D. ὅ δὲ xóict ἀ-. 
τεχνῶς τὰ τοῦ χαμιαιελέοντος 
πέπονθεν᾽ ἐκεῖνός τὸ γὰρ ἁπάσῃ 
χροοιᾷ πλὴν τοῦ λευκοῦ συναφο-- 
μοιοῦται. cum nota Wyttenba- 
chii. cui adde Julian. Caes. p. 
509. À. Ὀχταβιανὸς, πολλὰ d- 
μείβων, ὥσπερ οἱ χαμαιλέοντες — 
χοώματα. 

7j Apost. Cent. XX. 51. 

8) Mosc. addit: σὺ δὲ πρόμ-- 
uva ἀποκρίνῃ, quae 'verba ex 
glossemate nata videntur. 

9) Apost. Cent. XX. 57. 

60 



---- 474 — 

Xaig '9 ὦ φίλον φῶς" γυναῖκα βουλομένην axo- 

λασταίνειν σβέσασαν 1" τὸν λύχνον φασὶ τοῦτο sindv 
ἕτεραι δὲ γραῦν. u 

Χαιρεφῶν δ αὐτόχρημα᾽ ἐπὶ τῶν ̓ ὠχρῶν ?3 xoi 
ἐσχνῶν καὶ ἐπὶ τῶν διεστώτων ἐκ τῶν ἀδελφῶν σφίσι" 
οὗτος γὰρ σφόδρα ἤχϑρευσε τῷ ἀδελφῷ. ovg ὁ Σωχρα- 
τῆς συνῆγε λέγων, ὡς οὐδὲν ὀφϑαλμῶν ὄφελος εἴη, εἰ 
μὴ συμφωνοῖεν, οὐδὲ χειρῶν, οὐδὲ ποδῶν. 

| Χαραδριὸς ἕτερος "4 ἐπὶ τῶν «ἀποκρυπτομένων' 
ἐπεὶ γὰρ οὗτος τοὺὶς ἰκτεριῶντας ὠφελεῖ ὀφϑεὶς τοῦτο 
ol πωλοῦντες χρύπτουσιν, ἵνα μὴ τις πρὸ τοῦ ὠνήσασϑαι 
ia95* οἱ δέ φασιν, οὐ τοὺς ἰδόντας τὸν χαραδριὸν, ἀλλὰ 
τοὺς φαγόντας τῆς νόσου παύεσϑαι" ἀλλ᾽ οἴτοε μὲν οὕτως" 
ὃ δέ γε «Αἰλιανὸς ἄλλως περὶ χαραδριοῦ φυσιολογεῖ τ 

Χάρητος "5 ὑπόσχεσις" ἐπὶ τῶν προχείρως ἐπ-- 

αγγελλομένων, μηδαμῶς δὲ ἢ ϑυσκόλως παρεχόντων. Χὰ- 

θης γὰρ ὃ στρατηγὴς ᾿᾿Αϑηναίων εὐχερή ς τὲ καὶ ἑτοιμό- 

τατος πρὸς τὰς ὑποσχέσεις ἐγένετο μὲν, οὐχ ἐπετέλει 

δέ γε. 
Χάρης Y dior ὄρϑιον' ἐπὶ τῶν εὐφώνων' ὺ 

γὰρ Χάρης αὐλητὴς Θηβαῖος ἦν" ὄρϑιος δὲ αὐλητιχὺς 

γῦμος «οὕτω καλούμενος ἔντονος καὶ ἀνάτασιν ἔχων" καὶ 

Ὅμηρος "5. 
Ἔνϑα στᾶσ᾽ ἤὔσε ϑεὰ μέγα ve δεινόν τε 
Ὄρϑι᾽ ᾿᾿χαιοῖσιν 19, 

, Xaeav 20 πυραύστου χαίρεις" ἐπὶ τῶν διὰ μι- 
χρᾶν ἡδονὴν ἑαυταὺς φϑειρόντων. 

40) Apost. Cent. XX. 60. Car. ἐπὶ τῶν εὐχείρως émayyti- 

11) Ἀρορτ. Dresd. σβέσαντα. | λομέγων. 
12) Apost. Cent. XX. 61. 17) Apost. Cent. XX. 65. 
13) Cfr. Aristoph. Nub.| 18) Il. .4. 10. 

105.. 19) Apogr. Dresd. μέγα δει- 
41) Ἀροβῖ, Cent. XX. 58. Ἰνόν τ᾽ ὄρϑι᾽, ᾿Δχαιοῖς. 
15) XVII. 5. 20) Apost. Cent. XX. 65. ad- 
16) Apost. Cent. XX. 59. Ma- | dit quaedam. 

b! 
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To X μετὰ. τοῦ &. 

Χελώνη μυῶν ** ἐπὶ τῶν. ἀφροντίστων τινύς᾽ τῷ 
δὲ “1γαμέμνονι τῆς Θερσίτου παῤῥησίας ἔλαττον ἔμελλεν 
7 χελώνῃ μυῶν. ... ZEE 

Χειμὼν ? ὀρνιϑίάς' σφοδρὸς, ἢ ἐν ᾧ. τὰ. ὄρνεα 
φϑείρεται" λέγεται’ καὶ ἄνεμος ὀρνιϑίᾳς. ΝΞΟ 

Χειρώνειον 3 ἕλκος" ἤτοι. ἀκήκεστον. | 

Χείλεα 4 μέν v ἐδίην᾽ 5, ὑπερῴην δ᾽ οὐκ 
ἐδίηνεν" ἐπὶ τῶν μικρὰ δῶρα διδόντων. 

ΩΝ ex 

Χειμάσει 9 ποτὲ καὶ -ἐφ᾽ ἡμᾶς j ἀπὸ τῶν 
ὁρῶν νεφέλη: ἐπὶ τῶν προσδεχομένων τινὰ κακὰ pet 
ὀλίγον ἐλευσόμενα.- ta, s 

. Χεῖρας ἔχει 7 Φιλοποίμην καὶ ἀκέλη, γας 
στέρα δὲ. οὐκ ἔχει" ἐπὶ τῶν πολλοὺς μὲν. ἱππεῖς 7) 

ὁπλίτας ἐχόντων, “χρημάτων δὲ οὐκ εὐπρροαύχεων ": . ΚοΙν»-- 

τος εἶπε πρὸς Φιλοποίμενα" καὶ γὰρ᾽ καὶ τῇ. φύσει τοῦ 
σώματος τοιοῦτος ἐτύγχαν. ὁ... εν ἢ 

Χελώνην ὃ Πηγάσῳ συγκρίνεις) ἐπὶ τῶν τὰ 
ἀνόμοια συγκρινόντων. 

} 

, τὸ X μετὰ τοῦ * 

Χϑόνια 9 λουτρὰ, τὰ τοῖς ψεχροϊς ἐπιφερόμενα , ἔχό-- 

ἕεζον yàg εἰς τάφους λουτρᾶ. ib 

4) Apost. Cent. xx. 66. 5) Ápogr Dresd. grew. , 
2) Apost. Cont. XX. 67. Ma- 6) Apost. Cent. XX. 70. plu- 

bar. ryeiu. ógv., ἤγουν σφοδρός | ra addit. 
cetera ut Apost. 7) Apost Cent. XX. 71. 

5) Apost. Cent. XX. 68.| 8) "Apost. Cent. XX. 72. 
Apogr. Dresd. χειρώνιον. 9) Apost. Cent. XX. 75. Ma- 

4) Apost. Cent. XX. 69. Car. ἐχόμεζον yap δ᾽ 9qq.. om. 

60 δ΄ 



Τὸ χ μετὰ τοῦ ι. 
Χῖος '? παραστὰς οὐχ ἐᾷ Κῷον λέγειν" παρ-- 

? € [/ “«-« , b ' L! f 

ogov oL Χῖοι λογιωτεροι τῶν Kqov 500v καὶ δυνατώτεροι. 

Τὸ x μετὰ τοῦ o. 

Χοὰς ἕξ Ὁ χωρήσει" ἐπὶ τῶν παραπλήγων, τουτ-- 
ἔστιν ὁ ἐγκέφαλος αὐτοῦ" ἅμα δὲ ὡς éni κεράμου n 
ἀσκοῦ, Og ἐὰν σμηχϑῇ πλέον χωρεῖ τῶν -ἐμπεεφρακότων 
ἀποβεβλημένων. ͵ 

ἸΧορὺς 1. ἀργούντων" ἐπὶ τῶν ἀτοπὰ τινα δια-- 
“ραττομένων. 

Xol»,E 13 κνωδάλου" ἐπὶ τῶν μεγάλοις μέτροις 
'κεχρημένων. 

Χ ορὸν δίδωμι *** ἐν ἴσῳ τῷ εὐδοκιμεῖν καὶ νεκᾷν" 
παρὰ γὰρ τοῖς ᾿Αϑηναίοις χοροῦ ἐτύγχανον κωμῳδέας "5 
wel τραγῳδίας ποιηταὶ οὐ πάντες, ἀλλ᾽ οἱ εὐδοκιμοῦν-- 

veg καὶ δοκιμασϑέντερ ἄξιοι. "E 

Χορυῦ μὲν ἀναρμοστία ποιεῖ γέλωτα, πολιτῶν δὲ 
ἀναρμοστία ποιεῖ δάχρυα. 

To X μετὰ τοῦ Ὁ. 

Χρήματ᾽ ἀνὴρ * 

10) Eustath. ad Od. 4. τῶν 
κατὰ τοὺς ἀστραγάλους βόλων ó 
μὲν τὰ 96 δυνάμενος Κῷος, καὶ 
Kings ἐλέγετο, ὃ δὲ ἕν, Χῖος, 

| ὅἦϑοεν καὶ τις παροιμία᾽ Χῖος 

σταραστὰς Κῷον οὐκ ἐάσω" ἧς 

μέμνηται Zrodrrig ἐν τῶ Χῖος 
παραστὰς οὐκ ἐᾷ Kov λέγειν. 

Ἔνϑα ἐνϑυμητέον καὶ τὸ" τοῦ 
ωμικοῦ᾽ πέπτωκεν ἔξω τῶν κα- 
πῶν oU Χῖος ἀλλὰ Κεῖος. (Bam. 

970.) Guid. Koo πρὸς Xiov' ὃ 

, πενιχρὸς δ᾽ οὐδέποτ᾽ ἐσ- 
ϑλός" ἐπὸ τῶν διὰ πλοῦτον εὐημερούντων" αὕτη δὲ 

μὲν γὰρ Χῖος ἐδύνατο ἣν, ὃ δὲ 
Kwog $E. 

41) Apost. Cent. XX. 76. 
12) Apost. Cent. XX. 77. 
13) Apost. Cent. XX. 78. 
14) Apost. Cent. XX. 79. de 

dictione χορὸν δίδωμε et χορὸν 
λαμβάνειν vide Intrpr. δὰ Ari- 
stoph. Ban. 94. 

15) Apogr. Dresd. γὰρ inse- 
rit post κωμῳδίας. 

1) Apost. Cent. XX. 83. ver- 

1 



ἀποφϑεγματιχή ἐστιν, ὡς "καὶ ἡ) ἀρχὴ ἀνδρα δείκνυσι, 
καὶ ἢ κατὰ σαυτὸν ἔλα, καὶ »' γνῶϑι σαυτόν. 

Χρὴ ? μὴ τὸ καχὸν διὰ κακοῦ ἀμυνασϑαι" ὁ 
"Aulixoc τοὺς τὸν ἀδελφὸν ἀνελόντας συλλαβὼν εἰς τὲ 

τὸν ἑκάστου πατήσας τράχηλον, εἶτὰ μέντοι ἀπολύσας, 
ἔφησε τοῦτο, ἀποχρῶσαν δίκην λαβὼφ 3. ἐπειπὼν ταύτην 
ἐπὶ τῷ ἀδελφοῦ φόνῳ. , 

Χροὶ δῆλα * φασὶ, Φερεκύδην τὸν σοφὸν φϑειρια- 
σίᾳ τελευτῆσαι. Πυϑαγόρου γὰρ παραγενομένου καὶ πυν.-- 
ϑανομένου, πῶς διωκέοιτο, προβάλλοντα τῆς ϑύρας τὸν 
δάκτυλον εἰπεῖν, χροὶ δῆλα" καὶ τοὐντεῦϑεν παρὰ τοῖς 
φιλοσόφοις n λέξις ἐπὶ τῶν χειρόνων τάττεται" oL δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν βελτίστων χρώμενοι δ ταἀμᾳρρτάνουσι. 

Χρφυσὸς Κολοφώνιος 5* οἵ Κολοφώνιοι τὸν χαλ-- 
λιστον χρυσὸν εἰργάζοντο" καὶ γὰρ πολύ φασι. παραλλάτ-- | 
τεῖν τοῦ ἄλλου τὸν Κολοφώνιον χρυσόν. 

Χρυσῷ" καταπάττων ἡμᾶς οὐ γινώσκεις: ἐπὶ 

τῶν εἰκῆ λοιδορουμένων" 
τοῦτ᾽ ἐστί μοι. 

ἐπιφέρει γαῤ, γῶν δὲ κόσμος 

Χρυσοῦς 7 ἐν Ὀλυμπίοις 077 ϑι" ἤγουν ἐν ταῖς 

πανηγύρεσι λευχειμόνει. 
Χρυσὸς olde δοκιμάξεσϑαι πυρὶ, 

.'H δὲ πρὸς φίλους εὔνοια καιρῷ κρένδται. 

ba καὶ ἡ κατὰ σαυτὸν etc. non 
habet. 

4) Apost. Cent. XX. 85. 
3) Syllabae «o» inscriptum 

εἶν. Matth. λαβεῖν Ápost. 
Δ) Apost. Cent. XX. 87. . 
5) Apost. Cent. XX. 99. 
6) Apost. Cent. XX. 935. Arist. 

Nub. 912. χρυσῷ πάττων μ᾽ οὐ 
γιγνώσκεις. , 

7) Lucian. Pseudol c. 18. 
χουσοῦς, φασιν, iv Ὀλυμπίᾳ στά- 
ϑητε. Tim. c. 54. χονσοῦν dva- 
στῆσαι τὸν Τίμωνα, ubi Hem. 

sterh. Theocr. Epigr. 17. χάλ- 
κεύν νιν ἄντ᾽ ἀλαϑινοῦ — ἀνέ- 
ϑηκαν 'Epigr. 20. τοῦτον δ᾽ αὐ-- . 

τὸν. ὃ δᾶμος (ὡς cag". εἰδῇς) 
ἔστασ᾽ ἐνθάδε, χάλκεον ποιήσας. 
Alciphr. I. 50. ubi Bergler. 
Philostr. Her. p. 523. χαλκοῦς 
γὰρ πολλαχοῦ ἕστηκε, ubi Bois- 
son. Clem. Protrept. p. 3. 21. 
χαλκοῦν ἀναστήσας Jlv9oi τὸν 
Εὔνομον αὐτῇ τῇ κιϑάρᾳ. — Cfr. 
Welcker. Sylloge Epigr. Graec. 
pP. 210. Reisk. Ind. in Demost. 
8. V. χαλκοῦς. 



Δρυσοῦ ὃ λαλοῦντος πᾶς ἀπρακτείτω λόγος," 
Πείϑειν γὰρ οἷδε καὶ πέφυκα μὴ λέγειν. | 

. Xovolo παρὰ βαρβάροις οἵ κακοῦργοι ἐδέδξεντο. 

Τὸ.χ μετὰ τοῦυ. 

Χύτραις 9 λημᾷν καὶ κολοκύνταις" 
ἀμβλυωπούντων. - 

Χύτραν 7? ποικέλλειν, καὶ χύτραν κοσμεῖν' 
ἐπὶ τῶν ἀδυνάτῳ». M s 

Xvsgeoüg ϑεὺς ?*, καὶ χυτρεοῦς ἄνϑρωπος, 

᾿ὁστράκινος δὐτελής. 

Τὸ xy μετὰ τοῦ co. 

" Xapglg ἢ τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν δρίσματα' 
ἐπὶ τῶν ἐναντίων" ὁμοία τῇ" χωρὶς τὰ ΙΠεῤῥᾶς καὶ Σι-- 
λωὰμ ῥεύματα. 

᾿Χώρα "3 καὶ νόμος" ὁμοία τῇ" Πόλις καὶ τύπος. 
“Χωρὶς " τὸ τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὸ καίρια. 

ΠΟΦΘΕΓῚΜΑΤ A. 

Χάρης τοὺς ἀπόῤῥητον λόγον ἐχφέροντας ἀδικεῖν 
ᾧετο καὶ πρὸς ovg ἐκφέρουσι᾽ μισοῦμεν γὰρ οὐ μόνον 

8) Apost. Cent. XX. 90. 
. 9) Ap. Cent. XX. 94. Ár. Nub. 
327. νῦν γέτοι ἤδη καϑορᾷς αὐτὰς, 
εἰ μὴ λημᾷς κολοπύνταις, quem 
imitatus Lucian. πρὸς ἀπαίδευτον 

€. 25. χύτραις λημῶντες dicit. ' 

10) Apost. Cent. XX. 95. 
41) Apost. Cent. XX. 96. Ar. 

Nub. 1475. 
12) Apost. Cent. XX. 97. 

.Plut. Praec. San. p. 122. C. 
Χωρὶς γὰρ, ἔφη, τὰ φιλοσόφων 

4 

καὶ ἰατρῶν, ὥσπέρ τινων υσῶν 
καὶ Φρυγῶν, δρίσματα, ubi Wyt- 
tenb.. Macar. 
Χωρὶς τὰ Ζυσῶν καὶ €bo. 

σματα. 
“Χωρὶς τὰ Meg. καὶ 234. óev- 

ματα. 
Sequitur in eodem: 27ἐν: χρὸς 
δ᾽ -οὐδέποτ᾽ ἐσϑλός" ἐπὶ 
διὰ πλοῦτον εὐη μερούντων. 

45) Apost. Cent. XX. 98. 

14) Apost. Cent. XX. 99. 

TOY 

3 e 

ἐπὶ τῶν 



— 429 -- * 

τοὺς ἐκλαλήσαντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούσανζας ἃ μὴ βου-- 
λόμεϑα. | 

Χαρώνδου. 

Χαρώνδας * ἔν vnu νομοϑεσίᾳ τάδε ἔφη" ὁ παισὶν 
αὐτοῦ μητρυιὰν ἐπάγων μήτ᾽ εὐδοκιμείσϑω,, μήτε με-- 
τεχέτω λόγου παρὰ τοῖς πολίταις, ὡς ἐπείσακτον κακὸν 
κατὰ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων πεποριφμένος, εἴτ᾽ ἐπέτυ-- 
χες γάρ, go, γήμας τὸ πρότερον εὐημερῶν κὰτάπαυ-- 
σον, εἴς οὐκ ἐπέτυχες, μανικὸν τὸ πείρας δευτέρας λα--: 
βεῖν πάλιν" ταῖς γὰρ ἀληϑείαις ὁ δὶς ἐν τοῖς αὐτοῖς 
πράγμασιν ἁμαρτάνων ἄφρων ἂν δικαίως νομισϑείη. 

Χίλωνος. 
Χίλων Δαμαγήτου «Ἰακεδαιμόνιος ἐρωτηϑεὶς, τέ χα-- 

λεπώτατον, τὸ γινώσκειν ξαυτὸν, ἔφη" χρήσιμον γὰρ εἰς 
γουϑεσίαν τῶν ἀλαζόνων, εἰ ὑπὲρ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν 
φλυαροῦσιν. | 

Ὃ αὐτὲς ? εἶπεν ἐν λιϑίναις ἀκόναις ὁ χρυσὸς ἐξε.- 

τάζεται, διδοὺς βάσανον φανερῶν, ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν 
ἀγαϑῶν τε κακῶν τε νοῦς ἔδωκεν ἔλεγχον. 

. Ὃ αὐτὸς 3 ἐφῃ ϑυμοῦ κρατέει». 

Ὃ αὐτὸς 4 λυπουμένου τινὸς ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ κακοῖς, 
εἶπεν, εἰ τὰ πάντα κατανοήσεις ἧττον ἐπὶ τῶν σεαυτοῦ 
δυσφορήσεις. | 

Ὅ αὐτὸς τάδε προσέταττε. I. λωσσης κρατεῖν καὶ, 
μάλιστα ἐν συμποσίῳ. Μὴ κακολογεῖν τοὺς πλησίον, εἶ 
δὲ μὴ, ἀκούσεσϑαι, ἐφ᾽ οἷς λυπηϑήσεσϑαι. Mj ἀπει-: 
λεῖν μηδενὶ, γυναικδες γάρ.- Ταχύτερον ἐπὶ τὰς. ἀτν.. 
χίας τῶν φίλων ἢ ἐπὶ τὰς y ἀτυχίᾳ πορξυξσϑαι, Γάμον 

1) Laur. “Χαρώνδας ὃ vouo-| 5) Legitur hoc inter prori.' 
ϑέτης. me sequentia,  quaé sumta 

2) Diog. Laért. T. Segm. 71.| sunt ex Diog. Segm. 79. In 
εἶπεν impr. et Mosc. orn. re-| impr. hoc loco deest. 
eepi ex Laur. . 4) In Mosc. deest. 
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εὐτελῆ ποιεῖσϑαι. ἸΤεϑνηχότα um]. κακολογεῖν. Γῆρας 
τιμᾷν. Φυλάττειν ἑαυτόν. Ζημίαν αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἢ 
κέρδος αἰσχρὸν, ἡ μὲν γὰρ «ἅπαξ ἐλύπησε, τὸ δὲ διὰ 
παντὸς. ᾿Ατυχοῦντι μὴ ἐπιγελᾷν. Ἰσχυρὸν ὄντα πρᾷον 
εἶναι, ὅπως οἱ πλησίον αἰδῷνται μᾶλλον, ἢ φοβῶνται. 
Ἰανϑαάνειν τῆς αἰτοῦ οἰκίας καλῶς προστατεῖν. Τὴν 
γλῶτταν μὴ προτρέχειν' τοῦ vot. Θυμοῦ κρατεῖν. Παν.-- 
τικὴν μὴ ἐχϑαίρειν. IM ἐπιϑυμεῖν ἀδυνάτων. ^ Ἐν ὁδῷ 
Qr σπεύδειν. “Πέγοντα μὴ κινεῖν τὴν χεῖρα, μανικὸν γάρ. 
Νύμοις πείϑεσϑθαι. Ἠρεμίᾳ χρῆσϑαι. ᾿ Ἐγγύη * πάρα 
δ᾽ ἄτα. m 

Χορέκεος. 

“Χορίκιος € ἔφη, τὸ ἐχ φύφεως ἀγαϑὸν ἀδόκιμον, τὸ 
δὲ ἐκ προαιρέσεως, ἐπαινετὸν 5, 

Χρυσίππου. 

Σρύσισιπος 7 ᾿Απολλωνίου Σολεὺς ἢ Ταρσεὺς ὄνει-- 
δισϑεὶς ὑπὸ τινος, ὅτι οὐχὶ παρὰ ᾿Δρίστωνε μετὰ πηλ- 
λῶν σχόλάζοι, εἰ τοῖς πολλοῖς, εἶπε, προσεῖχον, οὐκ ἂν 

ἐφιλοσόφησα. 
Χρύσιππας εἰπόντος, αὐτῷ τινος, ὃ φίλος σε λάϑρα 

λοιδορεῖ, εἶπε, pu) ἔλεγχε αὐτὸν, ἐπεὶ φανερῶς αὐτὸ μέλ-- 
AL ποιεῖν. : 

Ὃ αὐτὸς, ὅτι σε λοιδοροῦσι , τινὸς εἰπόντος, αλλ᾽ 

ἐγὼ, ἔφη, οὕτω διάξω; ὥστε ἀπιστεῖσθαι αὐτούς. 

Πρὸς ὃ τὸν ἐξανιστάμενον Κλεάνϑους διαλεχτικὸν 

καὶ προτείνοντα αὐτῷ σοφίσματα, πέπαυσο, εἶπε, περι-- 

5) Segm. 75. De sensu sen- supra inter provv. "4upeg πότ᾽ 
tentiae disputatur in Excerptis | ἦμεν. 
ex Diod. Sic ed. Mai. nr. XX.| 7) In Mosc. deest: primum 
Cfr. supra p. 217. locum obtinet in Laur. quar- 

6) In impr. sequitur: Xo-|tum in impr. ubi incipit: ὃ 
ρῶν τρῶν ὄντων κατὼ τὰς τρεῖς | αὐτὸς etc. 

ἡλικίας ἐν “«Ζακεδαέμογι etc. quod| 8) Diog. VII. Segm. 182. 

/ 
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ἕλκων τὸν πρεσβύτερον ἀπὸ τῶν πραγματικωτέφων»" | ἡμῖν 

δὲ τὰ τοιαῦτα πρότεινε τοῖς γέοις. 

Πάλιν 9 ἐπεί τις ζητῶν καταμόνας αὐτῷ διελ éyero 

| εὐσταϑῶς, ἐπεὶ δὲ ϑεωρῶν Προσιόντα ὕχλον ἤρχετο 'quio— 
veuxeiv, ἐφη, οἴμοι κασίγνητε ὄμμα σον ταρασσεταὶ" τα-- 
χὺς δὲ μετέϑου λύσσαν, ἀρτίως φρονῶν. 

Χρύσιππος "5 ἐν ταῖς οἰνώσεσιν ἡσύχαξε παραφερύ-- 
μενος τοῖς σκέλεσιν, ὥστ᾽ εἰπεῖν τὴν δούλην, Χρυσίππου 

& , er 11 * € , 
uova τὰ σκέλη μεϑυει. Οὕτω " δ᾽ ἣν φρονηματίας, 
ὥστε ἐρομένου τινὸς, τίνε συστήσω τὸν υἱὸν, εἰπεῖν, ἐμοὶ, 

^ 3 € , * 2 τ ἊΨ , ? 

καὶ yao εἰ ὑπελάμβανον, εἶναί τινα ἐμοῦ βελτίονα, παρ 
“4 “ ἜΝ 2 A , . e Y $» 252 , Ld 

αὐτῷ ἂν ἔγω ἐφιλοσοφουν᾽ ϑεν φασὶν ἔπ αὐτοῦ Àe— 
χϑῆναι" 

Ύ "^ Olog πέπνυται, rol δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. 
. K N 3 * * Y X. ' ? » bj ? ol sib ux γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἣν στοα. 

κ ri . * Χρύσιππος ἐρωτηϑεὶς, διατί οὐ πολιτεύεται, εἶπε, 
διότε, εἰ μὲν πονηρὰ πολιτεύηται, τοῖς ϑεοῖς ἀπαρέσκει, 
εἰ δὲ χρηστὰ, τοῖς πολίταις. - 

Χρύσιππος - ἠρώτα Τοιούςδε τινὰς λόγους " εἴ. εἰς 

ἔστιν ἔν ἹΜεγάροις, οὐκ ἔστιν ἐν ᾿,ϑήναις" ἄνϑρωπος δὲ 

ἐστεν ἐν IMeyagoig, οὐκ. ἄρα ἐστὶν ἄνϑρωπος ἔν "495— 

γαις. | 

Εἰ τι λαλεῖς, τοῦτό σοι διὰ στόματος ἔρχεται . ἅμα- 

tav δὲ λαλεῖς, ἅμαξα σον ἄρα διὰ τοῦ στόμοτος ἐρ-- 

yerat. 

Et τι "5 οὐκ ἀπέβαλες, τοῦτο ἔχεις" κέρατα οὐκ 

ἀπέβαλες, κέρατα ἄρα ἔχεις. 

9) Ex Laur. et impr. rec. 12) Hóc et duo praeceden- 

10) Diog. segm. 183. tia ex Diog. L. segm. 487. 
41) Ex Laur. et impr. rec. 

|". .€4 



Ο λέγων ?? τοῖς ἀμυήτοις τὰ μυστήρια "5 ἀσεβεῖ, ὁ 
ἱεροφάντης λέγει τοῖς ἀμυήτοις, ἄρα ἀσεβεῖ. 

Ἔστι τις κεφαλὴ, ἐκείνην δ᾽ ovx ἔχεις, ἔστι δέ τις 
κεφαλὴ, οὐκ ἄρα ἔχεις κεφαλήν. 

* Χαιρήμων ἔφη, οὐ ζώειν οἵ vt μὴ συνιόντες. 

* Χαρέλλου. 

Χαριλλος 0 βασιλεὺς ἐρωτηϑεὶς, διατὲ νόμους ὀλέ-- 

γους οὕτω “Τυχοῦργος ἔϑηκεν, ἀπεχρίνατο, τοὺς χρωμέ-- 
vovg θλίγοις λόγοις μὴ δεῖσϑαι νόμων πολλῶν. 

᾿ Ὁ αὐτὸς τῶν Εἱλώτων τινὸς ϑρασύτερον αὐτῷ σερος-- 
φερομένου, yp τὼ σιὼ, εἶπε, κατέχτανόν τευ εἰ μὴ ὠρ-- 
γιζὸ ouo. 

^ 

- Ὁ αὐτὸς πρὸς τὸν πυϑόμενον, διατὶ κομῶσιν, εἶπεν, 
ὅτι τῶν κόσμων ἀδαπανώτατος ovrog ἐστιν. 

Ὃ αὑτὸς πυνθανομένου τινος, διατί τὰς μὲν χύρας 

ἀκαλύπτους, τὰς δὲ γυναῖκας ἐγκεκαλυμμένας εἰς τοὐμ-- 
φανὲς ἄγουσιν, ὅτι, ἐφη, τὰς fué» κόρας ἄνδρας εὑρεῖν 
δεῖ, τὰς δὲ γυναῖκας σώζειν τοὺς ἔχοντας. . 

Ὅ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τίνα νομίζει πολιτείαν ἀρέστην, 
ἔφη, ἐν 7 ἂν περὶ ἀρετῆς πλεῖστοι πολιτευόμενοι πρὸς 
24 ἢ * ἢ ? I» 

.&«AÀxAovg, «yev στάσεως αγωνίζονται. 

* Xafotov. 

Χαβρίας ἔλεγε κάλλιστα στρατηγεῖν τοὺς μάλιστα 
γιγνώσκοντας τὰ τῶν πολεμίων. 

Ὃ αὐτὸς δίκην φεύγων προδοσίας μετὰ Ἰφικράτους, 
ἐπιτιμῶντος αὐτῷ τοῦ Ἰφικράτους, ὅτι κινδυνεύων εἰς τὸ 
γυμνάσιον βαδίζει, καὶ τὴν εἰωθυῖαν ὥραν ἀριστᾷ, τοι-- 
γαροῦν, εἶεν, ἂν ἄλλο τι γνῶσι περὶ ἡμῶν ᾿Αϑηναῖοι, σὲ 
μὲν αὐχμῶντα καὶ ἄριτον, ἐμὲ δὲ Ἰρισεηκότα xal ἀλη-- 
λειμμένον ἀποχτενοῦσιν. 

48) Hoc et sq. segm. 486. omisso τὰ μινστήρια. idem in 

14) Apogr. Dresd. ἀὠμυήτης | Daur. et in impr. deest. 

P4 
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c —. s 0» f , d ' "0 7 7 
O «avrog εἰωϑει λέγδιν, Ott φοβερωτερὸν ἔστιν ἐλα-- 

gxov στρατύπεδον, ἡγουμένου λέοντος, ἢ λεόντων ἐλάφου. 

Vox» τοῦ ψ'στοιειχείον. 

Τὸ ψ μετὰ τοῦ c 

Ψάφωνος 1 ὄργεϑες" ἐπὶ τῶν μεγίστην δόξαν 
ἑαυτοῖς ϑηρωμένων" ἐν “ιβύῃ ἀνὴρ “ίβυς, Vago ὅ 0Y0— 
μα, ἐρασϑεὶς εὐδαιμονίας ov ταπεινῆς, μὰ ioc, οὐδὲ 
τῆς περιϑεούσης ταύτης, ἀλλὰ ἤϑελε γὰρ ϑεὸς εἶναι 
δοκεῖν" ξυλλαβὼν οὖν τῶν δικῶν ὀρνέϑων πολλοὺς, ἐδί--. 

δασχὲν ἄδειν τοὺς ὄρνιϑας" μέγας ϑεὸς Ψάφων, καὶ 
ἠφίει αὖϑις ἐπὶ τὰ ὄρη" σὲ δὲ ? αὐτοὶ τε ἦδον καὶ oi 
ἄλλοι ὄρνιϑες ἐθιζόμενοι τῇ φωνῇ, «ίβυες δὲ ϑείαν vo— 
μίσαντες εἶναι τὴν φήμην ἔϑυον Ψάφωνε καὶ ἣν αὐτοῖς 
960g, ὑπὸ ὀρνίϑων χειροτονούμενος. 

Τὸ V μετὰ τοῦ s. 

ἱΨψευδὼν 8 πλέ᾽ ἀτράφαξις" ἀντὶ τοῦ πλήρης 
ψευσμάτων᾽ ἀτράφαξις δέ ἐστιν εἶδος λαχάνου, ὃ ταχέως 
εἰς μέγεϑος αὔξεται" εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν μετεωριζομένων 
καὶ ὑψουμένων. 

ψεύδεσιν "ons φίλος. Εὐριπίδου. 
ἱψεκὰς ἢ δρόσος *' οὕτως ἐκαλεῖτο ᾿Ανείμαχος 

πτυελώδης ὦν᾽ οὗτος δὲ μελῶν ἦν ποιητής" οὕτω δὲ 

1) Apost. Cent. XX. 100.) χενήν᾽ ἐπὶ τῶν μάταια ποστι-- 

Idem exstat inter apophth. impr. | rro». 
Sumptum est ex Maximo Tyr. 5) Apost. Cent. XXI. 5. 
DisserjJ. XXXV. ἡ. à) Apost. Cent. XXI. 4. Ver- 

2) Codd. impr. et Max. Tyr. | ba ἐδόκεε δὲ ᾿Ἄντεμ. etc. non 
ei αὐτοί. — Macer. iiio» babet — Macar. Ψεκὰς ἡ 

61 * 
"— 
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ἐχαλεῖτο, διότι προσέῤῥαινε τοῖς ὁμιλοῦσι διαλεγόμενος " 

ἐδόχει δὲ ᾿Αντίμαχος ψήφισμα πεποιηκέναι ὅτι τὸ ἱερὸν 
πῦρ οὐκ ἔξεστι φυσῆσαι, δεῖ δὲ κωμῳδεῖν εξ ὀνόματος, 

ὡς μὴ καϑαρεύοντα ἀνωνύμως. 

᾿Ψεκάδες 5 ὄμβφον γεννῶσαι λιμνάξουσεν 
ὕϑατα᾽ ἐπὶ τῶν κατὰ μικρὸν eni và μείζω χωρούντων. 

ἱμευδόπυρα δ οἷον τὼ σα᾿ ταῦτα διὰ νυχτὸς γέ-- 
γεται πρὸς τὴν τῶν πολεμίων κατάπληξιν, ἵνα δείξωσεν, 

(vL πλῆϑος πολὺ σφερατοκτέδουῃ ἐστέν. 
Mirvoxóg τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνϑρώύπων ϑεοῦ τι μέ-- 

Qos ἔλεγεν ἔχειν. | 

TÓ V μετὰ τοῦ v. 

LI: " τὸν Διόνυσον" τὰ voa εὐτελὴς νῆσός 
ies, καὶ μικρὰ, πλησίον Χίου, μὴ δυναμένη οἶνον &ysy— 

* λέγομεν οὖν τὴν. παροιμίαν ἐπὶ τῶν ἐν συμποσίῳ 
Pun καὶ μὴ πινόντων" λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἐδφέλδεαν σηρμιαινόντων. 
ἱψυχῆς μέγας χαλεγός. ἔστιν ὁ sois. 

ἱβυχῆς ὃ γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον. 

Wivyr δίδου ovy' ἡδονὴν καϑ᾽ ἡμέραν, 
. Ὥς τοῖς ϑαγοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

Τὸ ᾧ μετὰ 0D o. 

V ogvoce xaupiog πολλῶν 0vov aveati9e— 

δρόσος, nihil amplius, "Id. 
Wisces καὶ πέρην ὦ πολὺς χοό- 
ψος. 

5) Apost. Cent. XXI. 9. ver- 
ba At uvasovaty ὕδατα non ha. 

bet. Macar. ἱ!ευ δ σπ υρα, ὅσα 
διὰ γυχτὸς γίνεται, πρὸς τὴν 
τῶν πολεμίων καταπληξεν. 
ἱμευδόπλουτος, ψευδόπεω μα, ψευ-- 
δεπίγραφος δίκη. 

bet. Apogr. Dresd. παρὰ μεπράν. 

melius h. 1, xord μικρὸν quod 

praebet Apost. 
6) Apost. Cent. XXI. 6. Ver: 

ba 1 tva δείξωοσιν et sqq, non ha- 

7) Apost. Gent. XXI. 7/ 
8) Btob. T. 419. 49. Εὐφι- 

πίδου. Macar, habet: q'vjgj προ-- 
pat us, 
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ται φορτία" ἐπὶ τῶν ἐν γηρᾳ μὲν ὑντων » δυστυχίαις, 
^ Li ' 

σεολλῶν δὲ ἄμεινον ἐχόντων. ' , 
Α . - 

ἰβωλὸν γενέσθαι δεῖ σὲ μέχρι μυῤῥένου.. 

ὸ 

“ρχὴ τοῦ ὦ στοιχείου. 

Τὸ ὦ μετὰ τοῦ e. 

Ω ἄνα " “τοῦς υἱὲ, Διὸς τέκος, οἴποτε. σεῖο 

- ἄήσομαι ἀρχόμενος οὐδ᾽ ἀποπαυόμενος, , ^ 
» , $5 - ! 4 oct » , 
-4ÀÀ citi πρῶτον τε καὶ ὕστατον EV τὲ μέσοισιν 

"diac, σὺ δέ uev κλῦϑι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 

MEZ . -- 
Τὸ ὦ μετὰ τοῦ β. . 

Y . e d à E ' Li - 1 
£2 βὰσιλεῦ καὶ τοῦε ἐς θυμὸν βαλλε, ὡς volo, μὲν. 

χρηστοῖσι τῶν ἀνθρώπων κακοὶ δοῦλοι φιλέουσι γέγνε-- 
σϑαι, τοῖσι δὲ κακοῖσι χρηστοί. Ἡροδότου. 

'" TO o μετὰ τοῦ y. 

? γάμοι γάμοι" ἐπὶ τῶν δυστυχῶν. 

"D 3 ypoag, ὡς ἅπασι τοῖς ζητοῦσί σε “ S793 í 
A - ? 

Uéyew ἀφορμὰς παραδίδως τοῦ πραγματος. 

Τὸ ὦ μετὰ τοῦ ὁ. 
, L4 ^ "3 4 ^v f 

"Oduvev * ὄρος xal ἔτεκε uÜv' ἐπὶ τῶν ueyala 
λεγόντων, εἶτα ἀποτελούντων μικρα. 

'Q δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν μὴ μεγάλα λίαν λέγε. 

1) Eosdem versus Ársenius] 2) Ápost. Cent. XXI. 9. Ex 
in fine apophthegmatum im-| Soph. Oed. T. 1405. 

pessorum posuit, primo ita| 5) Stob. T. 116. 16. 4rr1ga- 
transformato : "ove. 

Χριστὲ ἄκαξ, mai παρϑενομιή- A) Macar. Ὥδινεν ὄρος, εἶτα 

τορος, oünore σεῖο x. t. λ.} uüv ἀπέτφκεν, ὅταν ἐλπίσας τις 
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Εὐριπέδου. 
Ὦ 5 δέσποτ᾽, οὐδεὶς οἶδεν ἄνϑρωπος γεγὼς 

ἭὝ Ὁ 4 ^s ? 4 *» ^ 

Ουτ εὐτυχοῦς ἀαριϑμον, οὔτε δυστυχοῦς. 
) 

Τὸ ὦ μετὰ τοῦ ἢ. 

Ὦ Ἡράκλεις, τί μαίνῃ" ἐπὶ τῶν ϑυμουμένων. 
Ὦ Ἡράκλεις 9 ἀπόλωλεν ἀνδρὸς ἀρετά. ᾿Αρχίδαμος 

ὃ ̓ Δγησιλάου ἰδὼν βέλος τότε πρῶτον ἐκ Σικελίας κομε-- 
σϑὲν εἰς “ακεδαίμονα ἀναβοήσας ἔφη τοῦτο" τί δ᾽ ἂν 
φαίη εἰ τὴν νῦν βολίδα ἕῴρα. 

Τὸ o μετὰ τοῦ 9. 

"OQ ϑνητὰ Ἴ πραγματ᾽, ὦ γυναικεῖαι φρένες, 
Ὅσον νόσημα τὴν Κύπριν κεχτήμεϑα. 
"O ϑνητῶν 3 ἀνδρῶν καὶ ταλαιπώρων γένος, 
*Oc οὐδὲν ἐσμεν, πλὴν σκιαῖς ἐοικότες, 

Βάρος περισσὸν γῆς ἀναστρεφόμενοι. - 

^ Τὸ ὦ μετὰ τοῦ i. 

"Qu 9 ἱκανὸν οὐδὲν, τούτῳ γε αἰσχρὸν οὐδέν" 
"Τιμόϑεος ῦ Κόνωνος εἶπε τοῦτο πρὸς “Τριστοφῶντα τὸν 

“Αξινιέα πάντων ἄριστα ἔχοντα λόγον, πλὴν γε ἄσωτον 

ὄντα. 
-4 Y 

μεγάλα μικροῖς ἐντύ yy. Consen- 
tiens cum Apost. Cent. XXI. 
12. — εἴτα μῦν ἀπέκτεκεν᾽ ὅ-- 
ταν ἐλπίσας τις μεγάλα μιεκροῖς 

ἐντύχῃ, ταύτην φαμέν. De Ἄρε- 
silao, statura parvo, qui au- 
xilio ipsi venerat, dixit Tar- 
chis, Áegypti rex: ὥδινεν ὄρος, 
Ζεὺς ἐφοβεῖτο τὸ δ᾽ ἔτικτεν uiv. 
ÁAthen- XIV. 255. T. V. 
Schw. Plut. Ages. c. 56. Lu. 
cian. quomod. hist. ΦΟΊΒΟΥ. c. 

25." εὐθὺς γοῦν oi axouUgarrec 

ἐπιφϑέγγονται αὐτοῖς τό᾽ ὦ δε-. 
γεν ὄρος. 

5) Stob. T. 405. 43. Εὐρι- 
πίδου ἐκ “Χρυσίππου. 

6) Apost. Cent. XXI. 410. 
Plut. Apophth. Lacon. p. 519. A. 

7) Stob. T. 73. 95. Εὐρι-- 

πίέδου. . 

8) Stob. T. 98. 4. Apogr. 
Dresd. incipit: ϑνητῶν ἀνδρῶν. 

9) Apost. Cent. XXI. 15. 



, 

Τὸ co μετὰ τοῦ x. 
0x o. 7. 130 ἢ » N , » 7 
Ὁ κχρονικαῖς "5 λήμαις λημῶντε cag φρένας auqu. 

᾿Οἰκτειρ᾽ "5 ἀκούσας, οἰκτρὰ γὰρ τὰ δυστυχῆ. 

᾿ o υ'- 4 AP .“ὦὕ. 

TO ὦ μετα τοῦ d. 

᾿Ωμηστὴς 12 , Διόνυσος" ἐπὶ τῶν ὠμύτατα καὶ 

ἀπανϑρωπότατα πραττόντων" τούτῳ γὰρ ζῶντας ἀνϑρώω-. 
πους ἔϑυον οἱ πάλαι. 

Ὦ μῶρε "3, ϑυμὸς ἐν κακοῖς οὐ ξύμφορος. 

᾿Ὥμοσεν " ἀλλὰ λέγουσιν ἀλαϑέα, τοὺς ἔν ἔρωτι 
e Ν ᾿ » ? 25 * , 

Ooxovc μη Óvvcww ovoar ἐς ἀϑανατων. 

Τὸ ὦ μετὰ τοῦ ». ΝΕ 
“ ^ M ᾿ ^ 

"Qy 15 voig ϑεοῖς ἄνϑρωπος εὔχεται τυχεῖν, 
» , ' » ΕΥ Ὑ 

Τῆς «ϑανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὐχεται. 

Πυϑαγόρου. 

9 E ἕνεκα ζῇν ἐϑέλεις, τούτων χάριν καὶ ἀποϑανεῖν 
μὴ κατόχνει. T 

Ὧν πρόχειρος ὁ πορισμὸς, τούτων ἡ κτῆσις εὐκατα-- 
φρύνητος. 

Τὸ ὦ μετὰ τοῦ o. 

"OQ οἵα " κεφαλὴ καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει" ἐπ᾽ 
ἀνδρῶν μεγαλοπρεπῶν μὲν τῷ σώματι, κατὰ ψυχὴν δὲ 
ἀλογίστων. 

Ὦ οὗτος ^ χἂν ϑυλαξ ἔσῃ οὐ προσελεύσο-- 

40) Aristoph. Plut. 581. 11) Callim. Epigr. 26. 5. 
41) Stob. T. 99. 15. Stob. T. 28. 5. 
12) Apost. Cent. XXI. 135. 45) Stob. T. 418. 17. ITo- 

Apogr. Dresd. ὠμητής. — Cfr.| νειδίππου ix υύρμηκος. 
Creuzeri Symbol. III. p. 553. sq. | . 

43) Stob. T. 99. 37. Zogo- 1) Apost. Cent. XXI. 14. 

κλέους Οἰδύτοδος. 2) Apost. Cent. XXI. 17. 
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pel σοι" ἐπὶ τῶν ἅπαξ πειραϑέντων μοχϑηρίας ἐνίων, 
οὐχέτι - δὲ ἐδαπατωμένων τῇ πείρᾳ ταῖς αὐτῶν ὑποκρί-- 
σεσιν.᾿ 

"Qo? ἐξῆλθεν 3* ἐπὶ τῶν ὡραιοτάτον" Ó γὰρ Ζεὺς 
ὁμοιωϑεὶς ar ἐμίγη τῇ “δα καὶ ἐγέννησε δύο o^ ἐκ 
μὲν τοῦ ἑνὸς ὠοῦ οἱ “Πιύσκουροι ἐγεννή ϑησαν Καστωρ 
καὶ Πολυδεύκης, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου ἡ Ἑλένη ἡ πάγκαλος, 

᾿ ὅϑεν καὶ τὸ ἐξ ὠοῦ ἐγεννηϑη. 

' Τὸ O μετὰ τοῦ m. 

Ὦ παῖ .", σιώπα, πολλ᾽ Éyet σιωπὴ καλά. 
Ὦ πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἔχϑιστοι βιοτῶν, οι 
Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, 
ψευδῶν ἄνακτες μηχανοῤῥάφοι κακῶν 
Ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιές. 
Ὦ πόλις πόλις, Ἰώς εὐτυχὴς εἶ μᾶλλον. ἢ καλῶς 

φρονεῖς. 

| Τὸ ὦ μετὰ τοῦ e 

᾿Ωρσιότερος ὃ 5 "raxiv9ov οὗτος “Δμυκλαῖον ἣν 

μειράκιον καὶ καλόν" εἰς. τοῦτον εἶδε μὲν ὁ ᾿Απόλλων, 
εἶδε δὲ 0 Ζέφυρος, καὶ ἄμφω κατείχοντο τῇ μορφῇ καὶ 
φιλότιμος ἦν, ἀφ᾽ ὧν εἶχεν ἑκάτερος" ἐτόξευξ μὲν ὃ 
᾿Ἄπολλων, ἔπνει δὲ ὃ Ζέφυρος" μέλη μὲν. ἦν τὰ παρ᾽ 
ἐχείνου καὶ ἡδονή. Φόβος. δὲ τὰ παρ᾽ ἐκείνου καὶ ταρα-- 
X5n' ῥέπει πρὸς τὸν δαίμονα τὸ μειράκιον, καὶ Ζέφυρον 
ὑπὸ ζηλοτυπίας ὁπλίζει πρὸς πόλεμον" μετὰ ταῦτα ἦν 
γυμνάσια τῷ μειρακίῳ καὶ τιμωρία παρὰ Ζεφύρου" δί-- 

.3) Apost. Cent. XXI 48. 4) Apost..Cent. XXI. 16. ad- 
Ad ovum lustrale, puri animi | dit: : Mevdvooov εἶ παραίγεσις. 
symbolum, proverbium refert| Stob. T. 35. .5. “Σοφοκλέους 
Àl. de la Borde in explicatio- | ̓4λέασι. 
ne Vas. Lamberg. Tom. I. Tab.| 5)-Apost. Cent. XXI. 19. 
XIII. Cfr. Philostr. Jun. XIV. 

4 



— μὸ 
σχὸς τῶν δι πρὸς τὴν. ἀναίρεσιν ἐδδένου' ̓ϑιαβονήσαῤ!, ὑπὸ 
τούτου μὲν ἀφεϑεὶς, ὑπ᾽ ἐκείνου. od: and 2àbó qa 
ire rp, τὴν γῆν δὲ οὐκ ἦν ἔργ ριον ̓ὑπομνήμανυς, ἀφ-- 
εἶναι τὴν συμφορὰν, ἀλλὰ τὸ -“δμϑὸς ἀντὶ χοῦ μεὶρἀϑῆδϑ 
γίνεται" καὶ τοὔνομα: δέχεται". λέγοϑοίοϑ᾽ι óte xBl 9? poop 
ηγορέὰ ἐν φύλλοις ἐπιγέγρωπταξ, λ΄ nad ds UN : 

"Ὥρα 8. de ϑὺμοῦ: κρείσσονα' γνώμην ἔχ
ειν. Z2 U εὐ ΤὙΣ 

" Obyoc ἀρχηγὸν vevmyleg.-. Soto SUM oma 
4 [! * 

* ΑἹ Ld D 

λει « e DN 56 t^. nu" 

! ᾿ 5 qu " PET EPEUOT 
“Ὥσπερ. feos 7 ἐν ̓ἀσπῖδι ξεν σαι pod ipie! 

λέγεται ἐπεὶ τῶν τοὺς φίλου. τοῖς, δαυτῶν ἢ ἔργοις εὔερ-- 

γετούντων." MM 
Ὡς παῖδα ὃ ̓φετοῦσιν᾽ ἔφασταί: dal τῶν "ἔρωτι-- 

κῶς διακειμένων." C. | 
“Ὡς ὃ ἀγαϑόν aov" d ποϊλὰς ΓΝ "s TUS 

*Oc οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ̓ ἀνδράσιν 1 ὕρκια πιστὰ. ἢ 
* Oc μέγα τὸ μικρὸν ἐστιν y. καιρῷ δοϑέν. 

"Og ἔστι '? τὸ γαμεῖν ἔσχατον τοῦ δυστυχεῖν. 
Ὥφπαρ 1 παλαιρὰν εἰφεσιάνῃν καὺσξὰαχ" enl 

ἰσχγρῶν. καὶ ξηρῶν. καὶ φϑειρρμένων' vayérig* ἢ, δὲτκέα ele 
ρεστώκη «ϑαλθα. xv. ἐλαίας ἐσναμμέκρᾳ,. ἐρίρις.. καὶ righe 
χρεμαμένομᾳ» ἔχων. «παντοδαποὺς τῶν 6x. "τῆς ue woe 
τοῦτον dé Sigégst noie ἀμφιϑαλῆρ. »καὶ «i3nae πρὸ τῆς 

ϑύρας ποῦ. vn Muenog ἱεροῇ τόϊς JIvaveyiotg. 7i 
“Ὥσπερ ἂν & vig ἐς ὅλμον ὕδωρ ἐγχέας ὑπέρῳ σι-- 

δηρῷ παλήτερι. -. JM LEE 
(60, l^ 

*» Stob. T. $9: vt lent: ^9) Ex Aristoph: "Plut. 1184. 
δου Τηλέφου 10) Stob. T. 68. 27." AVE. 

'" 7) Apost. Cini XXI. 29. Mic. φάνους. 

ὅτε δεῖ καὶ δοκεῖν σὺν τῷ εἶναι: 41) Apost. Cent: XXL δὴν 

8) Apost. Cent. XXI 22. |plura affert. Be "εἰ ῥὲσιώνη vidé 
Plat. Phaedr; e 48. Ὡς λύκοι Pontem ad Clem. ΑἹ, IV. 5. 

ἄρνα φιλοῦσἥ. ; d; παῖδα φιλοῦσιν D- 56 Bergler. ' ad ,Aleiphr, 

ἐρασταὶ, ubi Ast - HI. .57. | 
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; 496, 50d Φικέως. ^» κὸν βίον; ἐπὶ τῷν. κακῶς 
᾿ἀαωβρλλεμένωμ. τὰ 2 ὄντα... E ἘΞ ΕΣ 
-ys "Qaneo ? &okoxgp ata», μου καταχέειρ. Tác- 

vetas ἐπὶ ὕβροως" gh γβρ νέοι; ἑῳλρκρασίαν καφεσχεύᾳ- 
σαν. ἀνδρῶμ, φιδοῦφων " pixa συγέπινον ἀλλήλοις" παρ᾿ 

49 oig ἐπὶ ἕκαστου κρᾳξῆρος. αἶνος ἐτίϑετα, καὶ εἰ 

τις ἐχαϑευδξ, wi, τιμῶν τὸν ἔδιον χρατῆρα,. πρωὲ κατὰ τῆς 

δαυτοῦ κεφαλῆς ἐξεχέετο καὶ ἐχαλεῖτο. τοῦτο᾽ ἑωλοχρασία" 
κυρίως δὲ τὸ χϑιζὸν βρῶμα. | 

"Ocio πεσεῤφερρι, ." "d ὀφθαλμοί" ἐπὶ τῶν. 
ἀλόγως, τὰ χρείττω τοῖ S. μείοσι ̓παραβαλλομένων. 
ΝΟ. 

Le Dg, πολὺ M κάλλιον à φίλαι ἐστὶν. ἐν, , παρατάξει 
νικωνταὶ τεξυτῷν ἢ ἢ τὰ Ὀλύμπια πεφιγιγόμένον ζῇν. “1α-- 
χαινα, “πομπὴν. τελοῦσα πάνδημον, ἤκοψσεν ἐπὶ τῆς πα-- 

θατάξεως᾽ νιχῷν τὸν υἱοῦ, ἐχ δὲ τῶν τραυμάτων. “πολλῶν 

γενομένων. ϑνήσκειν" οὐ περιελομένη. οὖν τὸν στέφανον, 
ἀλλὰ σεμν  ϑεῖδα πρὸς τὰς πλησίον τοῦτ᾽ εἶπεν. " 

MONETE : 
et ! τ,» d xa Sy" 

Ww n EE A νι. e 

^ ? - ., 3 
tor; ἀν ἊΣ οἵ 

" EE SP . m 

$i "fplas 16. ori loe μέγιστον ἐν. ἐῷ' οὐρανῷ 'κα-- 
τηστερεσμένην ᾿οὕται."" ' Ἐρευρεεὺς Ó Ποσειδῶνος καὶ -᾿.4λ.- 
κμήνης μιᾶς τῶν. ̓ ελάνρυξ" ̓ ϑυγατέρων. ijact: μὲν ἐν Τα-- 
yéybe. «ἧς Βοιωτίας." . ἸΦιλοξενώτατος δὲννγδι ὄμενος ὑπε-- 
δέξατο “πότε καὶ 95ovg.: MZesc δὲ καὶ Ποσειδῶν καὶ Eo- 

1T 

ufjg ἐπιξενωθέντες xoà τὴν quiovoqoodóvzy? ἀποδεξαμε-- 
᾿ EC 2 ernst E " z . 

12) Apost. Cent. XXI. 55. 
rem pluribus exponit. 
45) Apost. Cent. XXI. 26. 

Plut. Spinpos. P. 118. À. Μένει 
τὸ πρὸς ἀλλήλους δυσάρεστον, | . 
aeree. ἑωλοκρραίᾳ τις ὕβρεως, ἢ 
Ld ἐν οἴγῳ ψενο μένης. Ubi 

14) Apost. Cent. XXL. 27. 
Julian. Ep. 23. P 389... B. ὅ 

C. 4 

λογοποιὸς Θούριδφ᾽ dra aimer 
ἀνθρώποις ὀφϑαλμῶν ἀπιστότερα. 
Cfr. Wyttenb. ,. adj Julian. Or. 
1. p. 57. c. 

. 45). Plut. Apopbtb. Lacaen. 
P. 242. À. Macar addit: Ὡσὶν 
ἑστῶσιν'; ἐπὶ τῶν. πρὸς τὸ ἀ- 

κούειν τὰ ὦτα εὐτρεπιζο μένων. 
16) Mosc. non abet: exstat 

in Laur. et impr. 
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vou παρήνεσαν αἰτεῖν, 0 τι ἂν βούλοιτο" ὃ δὲ ἄτεκνος ὧν 
τήσατο παῖδα" λαβύντες οὖν οἱ ϑεοὶ τὴν τοῦ ἱερευϑέν-- 
τος αὐτοῖς βοὸς βύρσαν ἀπεσπέρμηναν εἰς αὐτὴν καὶ 
ἐκέλευσαν κρύψαι κατὰ γῇν, καὶ μετὰ δέκα μῆνας ἀνε-- 
λέσϑαι, ὧν διελϑόντων ἐγένετὸ Οὐρίων, οὕτώς ἰνομα-- 
σϑεὶς διὰ τὸ οὐρῆσαι vovg ϑεούς. Εἶτα xov εὐφημι-- 
σμὸν inopes $n, "Qoten. - Συχκυνηψετῶν δὲ ᾿Αρτέμιδι, 
ἐπεχείρησεν' αὐτὴν βιαάσασϑαι" ὀργισϑεῖσα "δὲ ἢ ϑεὺς, 

ἀνέδειξεν ἐκ τῆς γῆς σκορπίον, ὃς αὐτὸν δήξας καὶ πλή-- 
ξας κατὰ τὸν ἀστράγαλον ἀπέκτεινεν. Ζεὺς δὲ συμπα-- 

ϑήσας αὐτὸν κατηστέρισε᾽ διὸ τοῦ σκορπίου ἀνατέλλον-- 
τος ὁ Ὡρίων δύνει. Ἢ ἱστοῤία παρὰ Εὐφορίωγι. 

203 D - tos ἐλ ts ἃ 

X2 * 
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APPENDIX. 

"EP ea. Ἵ. 

Παροιμέαι Αἰσώπου ". 

"ysv χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται" τὴν ἰσχὺν τοῦ-- 
τὸ σημαίνει τῶν δωρεῶν. 

Ἔνϑεν ἐχεῖϑεν οὐαὶ, οἷς περιστοιχίξζεται κακα. 
Ἔσται καὶ χωλῶν δρόμος" τὸ ἄδηλον δηλοῖ. 
Ζγτῶν Ἑρμῆν γλὺυ αι 'Κέρκοπα Eye. 

^H Ζεὺς ἢ JXagwv' ἢ εὐδαίμονος βίος ἢ τέλος. 

Μακρὰς ἐλπίδας μισῶ, 

Ὅ ἐγγὺς Διὸς, ἐγγὺς κεραυνοῦ. 

Οὐδεὶς καιρὸν βαστάσας ἐξέβη κυρτὸς. 
᾿ Ποῦ yao 7 "Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσεν. , 

Ἐξ ἄἅμου σχοινὸν πλέκειν. 

Σερογγύλα λέγε, ἵνα καὶ κυλίεται. 
Tov ἀτυχῆ καὶ πρόβατον δάκνει. 

[4] [4 ? , , LY , , 

, Ov ἢ τυχὴ προπηλακίζει, καὶ παντῶν πραγματων 
μαστιγας εὑρίσκει. (Legendum forte ex παντων). 

Τὰ προλήμματα γικήματα. 
Φαγέτω μελέων. 

1) Descripsi ex cod. Med. scripta esse notandum. Unum, 
Plut. LVIII. Cod. 24. Propter | quod p. 2. not. 5. attuli, ἢ. l. 
eriiguum numerum omnia de. | omisi. 
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Kol μὴ ἀλώπηξ. mM 
Zvavvyslvo καὶ λοιδορείτω με. 
Sequuntur , παροιμίαι: plerumque sine . interpreta- 

tione, ex quibus eas, quae aliunde minus notae vide- 
bantur, excerpsimus: Οὐδὲν ἱερὸν Ἡρακλεῖ" ἰδὼν τὸν “4-- 
δωνιν ἱδρὺμένον ? 5g οὕτως" ἐπὶ τῶν ἀχρήστων ῇ παρ-- 
euo. ' ᾿ ᾿ ) 

Ὅπου οἵ ἔλαφοι, τὰ κέρατα ilio ἐπὶ τῶν 
ἐργώδεις. ποιούντων : τὰς διατριβὰς εἴρηται, παρόσον 
ἐκεῖναι ἐν τραχέσδι καὶ ϑυσβάτοις. τόποις τὰς περιτρίψεις 
ποιοῦσιν. 

Ὁ παῖς τὸν κρυσταλλον" ἐπὶ τῶν μὴ κατέχειν τι δυ-- 

vauévo». 
Τί οὐκ ἀπήγξω,, ἕν᾽ ἐν Θήβῃσιν ἥρως γίνῃ" xev 

εἰρωνείαν εἴρηται παρὰ Πλάτωνος, παρόσον οἱ ξἕαυτοὺς 
ἀναιροῦντες ἐν Θηβαις οὐδεμιᾶς τιμῆς μετεῖχον. Em 

Sequuntur παροιμίαι παροιμιώδεις κατὰ στοιχεῖον. 
- Σχᾶμα καὶ τριωβολον" τῷ «εὑρόντι καινὸν ὀρχήσεως 

σχῆμα τριώβολον ἐδίδουν ἄϑλον. 

Τιτᾶνας Bogv* ἐπὶ τῶν νὲς βοήϑειᾶν τινας χκαλουν-- 

των εἴρηται. | 
Sequuntur φελοστοργα᾽ δεῖ τὴν ἐπιστολὴν μὴ xavs— 

γλωττισμένην εἶναι, μηδ᾽ ὑπεραττικίζουσαν" ἀλλὰ τῆς 
μὲν συνηϑείας ἀττικωτέραν, τῆς δ᾽ ὑπὲρ τὸ μέτρον .4:-- 
τίδος συνηθεστέραν" ὅτι. ““ττικοὶ νεὼν λέγουσιν, Ἴωνες 
γηῦν, “ωριεῖς «Τϊολεῖς ναόν. 

4) Cod. jdevuévov , et mox ἀχρίστων. 
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. Il. 
e 

| Γνῶμαι κατ᾽ ? ἐκλογὴν ἐκ τῶν Δημοκρίτου, Ἐπι- 
κτητου καὶ ἑτέρων φιλοσόφων, ποιητῶν 

xal δητόρων 5. 

"Agxtou ὃ παρὰ τοῦ ϑεοὺ λόγος μᾶλλον ἢ τὰ 
σιτία. 

Συνεχέστερον γόει τὸν ϑεὸν. ἢ αἀνάπνει. 
. Os0g οὐ ληπτος᾿ εἶ δὲ ληπτὸς, οὐ ϑεῦς. 

Βούλει ͵)νωσϑῆναι παρὰ ϑεοῦ" ἀγνοήϑητι μάλιστα 

παρὰ ἀνθρώποις. ᾿ 

Ἐὰν ἀεὶ μγημονεύσης, ὅτι, ὃ ἂν 5 ἐργάζῃ κατὰ ψυ-- 
χὴν ἢ σῶμα ϑεὸς παρέστηκεν ἔφορος" ἐν πάσαις πραξε-- 
σιν οὐχ ἁμάρτῃς, ἕξεις δὲ τὸν ϑεὸν σύνοικον. , 

Θεῷ ὅμοιον ἔχει ἄνϑρωπος͵ τὸ εὖ ποιεῖν" ὅταν τὸ 
'&U ἡοιεῖν μὴ καπηλεύηται. ^ 

Θεὸς δεῖται οὐδενὸς" σοφὸς δὲ δεῖται μόνου Oeo. 
Θεοῦ ἀξιόν σε ποιήσει τὸ μηδὲν ἀνάξιον avtov 

πράττειν. | 
| Κρείττονες αἱ vow πεπαιδευμένων ἐλπίδες ἢ ὃ τῶν 
ἀμαϑῶν πλοῦτος. 

Iri» ἀγαν. 
"age σιώπας. 

Ἔγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα. 
Οὐδεὶς κομήτης ? ὅστις OV... 
Οὐδεὶς ὄνος τῷ τέλματι. 

Γαμεῖν μέλλε, μὴ γάμει δὲ, γαμῆσας γὰρ μεταμε-- 

ληϑήσῃ. 

1) Descxipta sunt ex Cod. 5) Cod. χοσμήτης. Alludit ad 
Monac. ΨΠ Fol. 59. Eadem prov. ex Macario p. 509. al- 
continentur in QCodd. Paris. latum: οὐδεὶς κομήτης, ὅστες οὐ 
4985. 2977. βινητιᾷ, Vocem indecoram com- 

2) δ ἄν scripsi pro τῷ quod pilator noster ómisit. 
est in cod... 

^ e 
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Μήτε, vouoxionéew ἐϑέλῃς, Fi. ἄρσενα Κύπριν 

ὑρένειν. 
Ἐν ni9q τὴν κεραμίαν μανϑάνει e 
Τιμήσεις τὸν “ϑεὸν ἄριστα ὅταν τῷ ϑεῷ τὴν διάνοιαν. 

ὁμοιώσῃς. δι᾿ ἀρετῇς" ἢ γὰῤ ἀρετὴ τὴν, ψυχὴν ἕλκει πρὸς 
τὸ συγγενές. 

Οἱ ἄνϑρωποι τότε γίνονται βελτίους, ὅταν τῷ ϑεῷ 
προσέρχωνται" ὅμοιον δὲ δείκνυσι τῷ ϑεῷ τὸ εὐεργετεῖν 
καὶ ἀληϑεύειν. 

Σοφὸς ἄνϑρωπος ϑεὸν σεβόμενος γινώσκεται ὑπὸ 

τοῦ..ϑεοῦ" μ᾽. οὐκ ἐπισερέφεται, κἂν ὑπὸ πάντων ἀγ-- 

γοῆται. 
«Τὰς μὲν “πόλεις ἀναϑήμασι, τὰς δὲ ψυχὰς ua9rua— 

OL δεῖ κοσμεῖν. e. 

Οὔτε ἵππος εὐγενὴς" κρίνοιτο ὁ ἂν πολυτέλειαν 3 ἤμφιε.- 
σμένος, ἀλλ᾽ ὁ τῇ ψυχῇ λαμπρὸς, οὔτε ἀνὴρ πολυτίμη-- 

τα κεκτημένος , ἀλλ᾽ ὃ τὴν ψυχὴν γενναῖος. 

Ἔν μὲν τοῖς ἐσύπτροις 0 τῆς ὄψεως, ἔν .δὲ ταῖς 

ὁμιλέαις ὁ τῆς ψυχῆς χαρακτὴρ βλέπεται. 
Ἰσχύειν τῇ ψυχῇ αἱροῦ μᾶλλον 7 τῷ σώματι ^. 

οϑναναν πολὺ κρεῖττον ? δι᾿ ἀκρασίας τὴν ψυχὴν 
ἐμουφῶσαι.. 

Ὑπεράνω τῆς σαρκὸς μὴ γενόμενος τὴν. ψυχὴν ϑά- 

πτειῖς ἦν τῇ σαρχί." | 

᾿Ανϑρώποις ἁρμόδιον ψυχῆς μᾶλλον ἢ ἢ σώματος λύ:- 
γον ποιεῖσϑαι. 

Ἀρετὴ ἑκάστῳ ἡ ὀϊχεία τελειότης. 

Βιὰς ἐρωτηϑεὶς, τί εἴη κα ἂν ἔφοβον ἐν τῷ βίῳ, εἶπε, 
συνείδησις." 

Τῆς ἀγνοουμένης ᾿ἀρετῆς ὡς τοῦ κατορωρυγμένου 
χρναίου ἢ ἢ λαμπρότης οὐ φαίνεται. 

— 

«- 

4) Cod. τῶν σωμάτων. 
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Πᾶς ἄνθρωπος τόσου ἄξιος, ὅσου ἀξίαν" γινώσκει 
σοφίαν. 

Ὁ μὲν γεωργὸς γῆν, "ἃ à φιλοσοφῶν. τὴν Ψυχὴν 
ἐξημεροῖ. 

Φρόνησις εὐτυχίαν ὡς τὰ πολλὰ χαρίξετι erui" τύχη δὲ 
φρόνησιν οὐ ποιεῖ. 

Ἐν μὲν τῷ ̓ πολέμῳ πρὸς ᾿ἀσφαλειὰν χρυσὸς χρείτ- 
τῶν, ἐν δὲ τῷ ξῇν λογισμὸς πλούτου. 

H παιδεία δὐτυχοῦσι μὲν κόσμος, ἀτυχοῦσι od: 'xa-— 
ταφόριον. - 

Χρὴ τὴν" μὲν. εὐσέβειαν' φονερῶς ἐνδείκνυσθαι. ; πυρὶ 
δὲ  ἀληϑείας ϑαῤῥουντως προΐστασϑαι.. 

: Πλεῖστον. διαφέρει σὸ γουϑετεῖν τοῦ - ὀνειδίζειν" τὸ 
μὲν γὰρ πιὺν ve καὶ φίλον, τὸ δὲ σχληρόν ve καὶ ὑβρι-- 
στικὸμ' xol τὸ μὲν διόρϑοῖ" τοὺς. ἁμαρϑάνοντας, τὸ δὲ 
pràvoy ἐξελέχχει: 

Κρεῖσσον ἐσχυρὸν slvat μδτᾷ σωφροσύνης ἢ εἴσαρ- 
κὸν μετὰ ἀκολασίας. 

Πατρὸς σωφρύσύνη μέχιστον᾽ ἐέκνοίς παρόγγελμα 
Νόμοι᾽ ἀληϑέστατοι οἱνυδικαιότατροι. 1 

. Nau καὶ ἄρχοντι καὶ τῷ δοφωτέρῳ εἴνδὲν κόσμιον. 
“Ἄριστος κριτὴς ὑπονοείσϑω ὁ ταχέως nén. συνιεὶς, 

βῥαδέως à χρίνωνι De " ΠΕ RC 
᾿ἄρισται αἵ πόλεις οἰκοῖντ᾽ ἂν, ἐὰν οἱ. "n πολῖται 

τοῖς ἄρχουσι, πείϑωνται, οἱ δὲ ἄρχοντες τοῖς νόμοις. 
“Ἄριστος yep ὃ τὸν φίλον. δωρεαῖς ἀγνέχων, τοὺς 

δὲ ἐχϑροὺς. διὰ τῶν εὐεργεσιῶν Sdeuevirems.. 

4 v. 9 

«ἱροῦ Mox « τοὺς. συνόντας ᾿αἰδεῖσϑαι, ἢ ) φοβεῖ-- 

“σϑαι" αἰδοῖ μὲν γὰρ πρόσεστι σέβας; φόβῳ δὲ μῖσος | 
Τὸν ἄρχοντα δεῖ, ἔχειν πρὸς μὲν τοὺς καιροὺς Aoyi- 

σμὸν, πρὸς δὲ τοὺς ἐναντίους τὸ τολμᾷν: πρὸς δὲ τοὺς 
ὑποτεταγμένους Ὁ εὔνοιαν. 
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. Μηδεὶς τῶν φρονέμων τοῦ coyeurwAResprovadr xol 
γὰρ ἀσεβὲς τὸ ἀποσπᾷν ἑαυτὸν τῆς τῶν δεομένων εὔχα-- 

θεστείας, καὶ ἀγεννὲς τὸ τοῖς φαύλοις παραχωρεῖν. αἀνο-- 

των γὰρ τὸ αἱρεῖσϑαι᾽ κακῶς ἄρχεσϑε αὐ μᾶλλον à "ἢ. κατ 
“κῶς ἄρχειν. s 

Χρὴ τὰς ἀρχὰς οὐ σπουδῇ ; ἀλλὰ κρίσεε. τῆς ἀλη-- 

ϑείας. γίνεσϑαι. ες ἀπ δ} 

Παραδοξύτατόν ἔστιν ἀνθρώποις, ἐάν τις ἐξουσίας 
κυριεύσας ἑαυτὸν γνωρίζῃ. 

. ?Qy τὰς δόξας ζηλοῖς, τούτων μιμοῦ τὰς πράξεις. 

Ἐλέφαντα μὲν τὸ σχῆμα, ἄνδρα δὲ ἡ πρᾶξις κοσμεῖ. 

"Miel χάριτες ἐν καιρῷ μέγισταί εἰσι τοῖς λαμ-- 
Bévovow. — | 

Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ βίῳ τάχιστα γηράσκει, cg χάρις. " 
Ταὐτὸν ἔστιν ὄφιν ἐκτρέφειν καὶ πονηρὸν εὐεργετεῖν" 

ἑχατέρῳ ἡ γὰρ ἡ ἡ χάρις δὔνοιαν οὐ γεννᾷ. 

Τὸν μὴ δυνάμενον γενναίως ἐγεγκεῖν ἀτυχίαν ἴσϑι 
ur δυνασϑαι ἐπιδεξίως 6 ἐνεγχεῖν εὐτυχίαν. 

Ὥσπερ οἱ ἐν εὐδίᾳ πλέοντες καὶ τὰ πρὸς τὸν yu 

μῶνα “ἔχουσιν ἕτοιμα, οὕτως οἱ ἐν εὐευχέᾳ" à xal tà πρὸς 

τὴν ἀτυχίαν ἑτοιμαζουσι βοηϑήματα. 
Καὶ κυβερνήτης ἀγαϑὸς ἐνίοτξ ναυαγεῖ , καὶ ἀνὴρ 

σπουδαῖος ἀτυχεῖ. 

H τύχη ἔοικε φαύλῳ ἀγωνοϑέτῃ, πολλάκις, γὰρ τοὺς 
ur ̓ νικήσαντας στεφανοῖ. 

Ἐϑέλεις λαμβάνειν, ᾿ δίδου καὶ τοῖς δεομένοις τῶν 

ἐνόντων σοι, ὃ γὰρ μὴ διδοὺς δεομένοις οὐ λη yeren ̓δεύ-- 

pevog. 
Οὐδεὶς ἐλεύϑερος ὁ ἑαυτοῦ μὴ χρατῶν. 

Οὐδὲν οὔτε ἡδὺ οὔτε: ἀηδὲς τῇ φύσει ὑφέστηνε, ! παν-- 
τα δὲ τῇ συνηϑείῳ γίνεται. 

5) Cod. ξκάτερον. | " 

| 65 
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X 'sBlaysanipeó sov ἄριστον, τοῦτον. γὰρ Ἶδν τ 7 συνή-- 
ϑειαιτοονεῖ.: 5 Το 2) 07 ἮΝ 

“ον Οὔξει μαχαιϑαπ᾽ ἀμβλείαν οὔτε παῤῥησίαν ἄπρακτον 
ἔχειν: ód. NOM 

Ὁδὸν μὲν λειστάτην blieb δεῖ" βίον δὲ τὸν 

αλυπόταξον. xo ' ΕΣ 
“ιμὴν μὲν πλοίῳ € ὅρμος, βίῳ δὲ ἀλυπία. 
ἙἝαῦτον ἐστι νεκρὸν ἰατρεύειν καὶ “γέροντα νουϑετεῖν. 
Γῆρας καὶ πενία δίο τραύματα δυσϑεράπευτα. 
Κρεῖϊττὴν ἐστι ποδὶ ὀλισϑαίνειν ἢ γλώσσῃ. 
«ἡἱρἐτωώτερόν ἐστι λέϑον εἰκῇ βαλεῖν | ἢ λόγον. 
BovAsvov πολλὰ πρὸ τοῦ λέγειν 1 ἢ πράττειν, οὐ γὰρ 

ἄδεια ἀνακἀλέσασϑαι τὰ λεχϑέντα ἢ πραχϑέντα. 
Ἵππου μὲν ἀρετὴν ἐν πολέμῳ, φίλου δὲ πίστιν ἐν 

ἀτῦχίᾳ κρῖνε. ὦ 
Ἐν τὐτυχίψ φίλον εὑρεῖν εὐπορώτερον, ἐν ν δὲ δυστυ-- 

χίᾳ πάντων ἀπορώτατον. | 
EE Tagóvcac μὲν τοὺς φίλους δεῖ, εὖ ποιεῖν, ἀπόντας 
δὲ εὐλογεῖν. 

Πολλοὶ; δοκοῦντες εἶναι φίλοι οὐκ εἰσὶ, καὶ οὐ δο- 
'κοῦντες. εἰσέ. 

Πολλοὶ τοὺς φίλους ἐκτρέπονται, ὅπύταν ἐξ εὐπο-- 
φίας eie σπᾶνιν. περιπέσωσιν,. οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν χρη-- 
μάτων, οὐ τῶν ἐχόντων εἰσὶ φίλοι. 

- λέξανδρος ἐρωτηϑεὶς, ὃν τίνι ἔχει τοὺς ϑησαυροὺς, 
δείξας τοὺς φίλους εἶπεν, ἐν τούτοις. 0 

| Gevyer δεῖ κακῶν φιλίαν xal ἀγαθῶν ἔχϑραν. 
Ὑπ᾽ οὐδενὸς δοχήσει φιλεῖσϑαί τις μηδένα φιλῶν. 
Ἰατρὸν xol φίλον οὐ τὸν ἰδιώτην, ἀλλὰ τὸν ὠφελι-- 

μώτερον δεῖ ἐκλέγεσϑαι. 
Τοῖς μὲν νοσοῦσιν ἰατροὺς, τοῖς δὲ δυστυχοῦσι φί-- 

λους δεῖ συμπαρεῖναι. : 
ἹΜακάριος ἄνθρωπος ὃ μηδενὸς ἐπιϑυμῶν. 

Ud Ὶ 
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«ἱρᾷϑ πρότερον τὰρ΄ ἐπεϑυμίας. κολάζειν, .ἢ ταῖς 
ἐπεϑυμίαις κολάξεσϑαι. eo 

'Παιδὸς οὐκ ἀνδρὸς, vO ὀπιϑυμεῖν cubtQrec. H 
Θάνατος καὶ φϑορὰ καὶ παντὰ ἀλλα. δεικβ γαρὼ ἀφ» 

ϑαλμῶν ἔστω σοι. xa ἡμέραν, καὺ οὐδέπιπιε died &v— 

ϑυμήδῃ ̓Οἶπιξ. ἄγαν. ἐπιϑυμήσειβ. .. a s 

M7 ταχὺ ἐπὶ σεαυτῷ μεγάλα φρονήσεις. iiy TG. 

ἡδονὴν προϊοῦσαν. “αροιχήσῃ" Soli. γὰρ λζωϑαύομεν 
ἑαυτοὺς οὐ δεδαμακότξεο vow ἀξεθυμίαν, ἀλλ᾽ ὑπ᾿ αὐδῆᾳ 

μᾶλλον ἐλεγχομιβνοι ἡ SMS d ^v 5 ns 
Ἡδονὴν ov πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ. X9 παλὸμ ναϊρδῖν-ι 

σθαι δεῖ.. ΕΣ . | Su NS. 

Φρονίμου μέν ἔστιν ἀντιτάσσεσθαι. ταῖς joris 

ἄφρονορ δὲ δουλεύξινι «s wt acss ua a 
Ὁ κατὰ φύσιν. “τληῦτος ὦ ἄρτῳ καὶ dari aq τῇ Type 

χούσῃ. 1013 σώματὸς σκόπῃ συμπεπλήφωφαι,. 9 dà,megrerüg. 
χατὰ- uy» ἀπέραντον. ἔχει xoi τήν. τῆς. δεϑυμίας 
βάσανον. Voto Sá A avs ne 

Ὅσῳ μὲν ἐπὲ $7» φύϑει , πάντες ἐσμὲν, πλούδιοι; ὅ 009g 
δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν, παννας ÉORNA πένητερι. MNT 

| Οὐχ (δ᾽ πλουτῶν, ἀλλ᾽. ὁ. μῆς χρήξωνι πλούτου. μα-- 
καάριορ: s aec Ys ὦ ἫΝ 

Οὐ τὸ πένεσϑαι. αἰσχρὸν, ἀλλὰ τὰ" αἱ εὐπορεῖν. 
,"ὐατορῆσαι. καὶ τῆς ἐφημέρας τροφῆς ἄμδιενον 3) πρὸς 

ἀκολασίαν. εὐπορῆσαι.". n Se eie. ὦ san, 
Ὁ τῷ κατα φυσικ. ἀρπούμενος πλάχτῳ τοῦ jc. Ζ“ολλὰ 

κεκτημένου. ἀτλειύνων οὐδ᾽ ιὈπεθυμοᾶνεθο. ἱπρλυ᾽ ἐσκι, “ἑλου-- 

σὰύκερος. p 07V $ uo | e yen sta l3 

Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων λυποῦνται, scii apo ga 

δανεῶν αὐτοὺς κακὰ. wid ds ἀλλὰ καὶ; τῶι τῶν “πέλας 
ἀγαϑὰ λυπεῖ... oom εὐ na τὴν Mu Mag UV MaN 5s 

Ἑαυτὸν τεμωρεῖται mg Ó uer λύπης. fos. o 

To); μὲν ἄφρονας ὃ χρόνος, vovg δὲ φρονίμους ὁ 
λόγος τῆς λύπης ἀπαλλάττει. ΩΣ 

65 * ' 



«Ὁ Ὡς, DUM Φικνέῳς. T Q5. Biov: dia Tl)». κακῶς 
«τοβρλλᾳμένωμ, φὰ ὄντα... : er 
-» "Qanco 1 kokoxgealax μου xezaxésLg. Τάτ. 
κοχᾳριξπὶ γβρξως" gh. 780. “γέοι: ἑῳλοκρασίαν καφεσχεύᾳ-- 
σαν, νδρῶμς φιδοῦφφων. νίκα. ισυγέπινον. ἀλλήλαις" παρ᾿ 
᾿ϑηναέοις ἐπὶ ἕἑχαστου ἀρᾳτῆρος. αἶνος ἔτίϑετα, καὶ εἰ 

τις ἐκαϑευδς, M, TOY τὸν ἴδιον xanga, πρωὲ κατὰ τῆς 
ἑαυτοῦ χεφαλῆς ἐξεχέετο καὶ ἐκαλεῖτο. 0020: ἑωλοχρασία" 
κυρίως δὲ τὸ χϑιζὸν βρῶμα. | 

᾿Ωτίων nir TA, M ὀφθαλμοί" 
ἀλόγως, τὰ ἀρείττω τοῖς μείοσι παραβαλλομένων. 

YS RUN Oe. 
“ὃς πολὺ Δ " κάλλιον P φίλαι ἐστὶν. ἕν. , παραταξε 

-—0253 
γιλωνταὶ τεϊευτῇν ἢ ἢ τὰ “Ὀλύμπια πεφιγὐόμένον ζῇν. AL 
xata , πομπῆν, «τελοῦσα πάνδημον X TixopGey ἐπὶ τῆς πα-- 

θατάξεως γιχαᾷν τὸν υἱὸν, ἐκ δὲ τῶν τρὰυμάτων᾽ ́πολλῶν 
| γενομένων ϑνήσκειν" οὐ περιελαμένη. οὖν τὸν στέφανον, 
ἀλλὰ σεμγυνϑεῖδα. ὑγρὸς τὰς πλησίον τοῦτ᾽ εἶπεν. 1 

NARI 3 t. 
[7 ? e (s 

"C ÁmA— t Y * 
e n 4 " « . 1 eu ΝᾺ . 1 δ 

8H ᾿ 
ἐπὶ τῶν. 

- . * 
. ᾿ . “ἢ . ' 

0 y NM v V, a. : "PELLE S . ι ἃς 

i5 *fpkas. δ, ἐσεὶν Borgo μέγίσεον ἐν. d ̓οὐράνῷ xa- 
τηδτερέσμένην "Gora. Koevotebc ὁ Ποσειδῶνος xoi-'4- 
κῥοήνης μιᾶς vay. "«ελάνευς θυγατέρων. iiec: piv ἐν Ta— 
yéyb«e96 "Βοιωτίας." Φιλοξενωτατὸς δὲ" ve ὀμιδνος. ὑπε.- 
δέξατό πότε καὶ ᾿ϑεούς. Ζεὺς δὲ καὶ Ποσειδῶν καὶ 'Eg— 

κι. i. 

μῆς ἐπιξενωθέντες καὶ sr» quiouogoodóry?. ἀποδεξαμε- 
. SUE . . uU a ΝΗ " ἊΝ , ι 

42) Apost. Cent. XXI. 55. 
rem pluribus exponit. 
.43) Apost. Cent. XXI , 26. 

Plut. Sympos. p. 145. À. μένει 
τὸ πρὸς ἀλλήλους δυσάρεστον, | . 
demit: ἑωλοκφραίῳ τὰς ὕβρεως, ἢ 
Wah. iv ᾿οἴγῳ 'ψενομένης. ubi 

12) Apost. Cent. XXL. 27. 
Juliam. Ep. 22. P 389.. B. ó 

λογοποιὸς Θούριος" ὦτα εἶπεν 
ἀνθρώποις δφῳϑαλμῶν ἀπιστότερα. 
Cfr. Wyttenb. δαὶ Julian. Or. 
1. p- 37. c. 

. 45) Plut. .Ápopbth. Lacaen. 
P 242. A. Macar addit: ὩὨσὶν 
ἑοτῶσιν' ἐπὶ τῶν. TtQog τὸ ἀ- 
κούειν τὰ ὦτα εὔτρεπιζο μένων. 

16) Mosc. non Sabet:- exstat 
in Laur. et impr. 
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vo. παρήνεσαν αἰτεῖν, 0 τι ἂν βούλοιτο" ὃ δὲ ἄτεκνος ὧν 
ἠτήσατο παῖδα' λαβύντες οὖν οἱ ϑεοὶ τὴν τοῦλἱερευϑ ἐν-- 
τος αὐτοῖς βοὺς βύρσαν ἀπεσπέρμηναν εἰς αὐτὴν καὶ 

ἐχέλευσαν κρύψαι κατὰ γῆν, καὶ μετὰ δέχα μῆνας ἄνε-- 
λέσϑαι, ὧν διελϑόντων ἐγένετὸ Οὐρίων, οὕτώς ὄνομα-- 
σϑεὶς διὰ τὸ οὐρῆσαι Totg Oéovg. Εἶτα κατ᾽ εὐφημι-- 
σμὸν ὠνομάσϑη. ̓Ωρίων." Συγκυνηξεταν ὡς ᾿Αρτέμιδι, 

ἐπεχείᾳ "ησεν' αὐτὴν βιάσασϑαι" ὀργισϑεῖσα δὲ ἢ ϑεὺς, 
ἀγέδειξεν ἐκ τῆς γῆς σκορπίον, ὃς αὐτὸν δηξας καὶ πλή-- 
ξας κατὰ τὸν ἀστράγαλον ἀπέλτεινεν. Ζεὺς δὲ συμπα-- 

ϑήσας αὐτὸν κατηστέρισε᾽ διὸ τοῦ σκορπίου ἀνατέλλον»-- 
τος ὁ Ὦρίων δύνει. Ἧ ἱστοῤία παρὰ Εὐφορίωγι. 

ME ZEN V M! - 

M 00. ἋΣ 

ἊΣ * 
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APPENDIX. 

Παροιμίαι Αἰσώπου ". 

" 4vev χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται" τὴν ἰσχὺν τοῦ-- 
τὸ σημαίνει τῶν δωρεῶν. 

Ἔνϑεν ἐχεῖϑεν οὐαὶ, οἷς περιστοιχίξεται κακὰ. 
Ἔσται καὶ χωλῶν δρόμος" τὸ ἄδηλον δηλοῖ. 
Ζγτῶν Ἑρμῆν γλὺ ψαι 'Κέρχοπα ἔγλυψα. 
Ἢ Ζεὺς ἢ ΣΚάρων᾽ ἢ εὐδαίμονος βίος ἢ τέλος. 

Maxgag ἐλπίδας μισῶ. 

'O ἐγγὺς Διὸς, &yytg κεραυνοῦ. 

Οὐδεὶς καιρὸν βαστάσας ἐξέβη κυρτος. 
' Ποῦ γὰρ ἡ “Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσεν., 
ἘΣ ἅμον σχοινὸν πλέκειν. 
Σερογγύλα λέγε, iva καὶ κυλίεται. 
Τὸν ἀτυχῆ καὶ πρόβατον ϑάκνει.. 

, Ὃν ἡ τύχη προπηλακίζει, καὶ πάντων πραγμάτων 
μάστιγας εὑρίσκει. (Legendum forte ἐκ παντω»). 

Τὰ προλήμματα νικήματα. 
Φαγέτω μελέων. 

1) Descripsi ex cod. Med. '&cripta esse notandum. Unum, 
Plut. LVIII. Cod. 24. Propter | quod p. 2. not. 5. attuli, h. l. 
eiigaum numerum omnia de. | omisi. 

! 



Καὶ μὴ ἀλώπηξ. 
Δυστυχείτω καὶ λοιδορείτω με. 
Sequuntur παροιμίαι: plerumque sine .interpreta- 

tone, ex quibus eas, quae aliunde minus notae vide- 
bantur, excerpsimus: Οὐδὲν ἱερὸν Ἡρακλεῖ" ἰδὼν τὸν ἴΖ-- 

' δωνιν ἱδρυμένον 3 ἔφη οὕτως" ἐπὶ τῶν ἀχρήστων 7 παρ- 
oua. . 2 ᾿ 

Ὅπου οἵ Digo τὰ χέρατα ῥεβάλλουσιν' ἐπὶ τῶν 
ἐργώδεις. ποιούντων" τὰς ᾿ϑιατριβὰς εἴρηται, σταρύσον 

ἐκεῖναι ἐν τραχέδι καὶ δυσβάτοις᾽ τόποις τὰς περιτρὶ ψεις 
ποιοῦσικ. | | 

Ὁ παῖς τὸν χρυσταλλον᾽ ἐπὶ τῶν μὴ κατέχειν τι δυ-- 
γαμένων. 

Τί οὐκ ἀπηγξῶώ, ἕν᾽ » Θήθῃσιν ἥρως γίνῃ" κατ᾽ 
εἰρωνείαν εἴρηται παρὰ Πλάτωνος, παρῦσον οἱ ἕαυτοὺς 
ἀναιροῦντες ἐν Θήβαις οὐδεμιᾶς τιμῆς μετεῖχον. m 

Sequuntur παροιμίαι παροιμιώδεις χατὰ στοιχεῖον. 

- Zyeua καὶ τριωβολον" τῷ “εὑροντι καινὸν ὀρχήσεως 

σχῆμα τριώβολον ἐδίδουν ἄϑλον. 
Τιτᾶνας βοᾷν" ἐπὶ τῶν κἐς βοηϑειᾶν τινας καλου»-- 

τῶν εἴρηται. o 
Sequuntur φιλοστοργα᾽ δεῖ τὴν ἐπιστολὴν μὴ xar&— 

γλωττισμένην εἶναι, μηδ᾽ ὑπεραττικίζουσαν"  ἀλλὰ- τῆς 
μὲν συνηθείας ἀττικωτέραν, τῆς δ᾽ ὑπὲρ τὸ μέτρον .4:-- 
vídog συνηθϑεστέραν᾽ ὅτι. ᾿Αττικοὶ νεῶν λέγουσιν, ᾿ἴωνες 
vno», Ζωριεῖς «Αἰολεῖς ναόν. 

2) Cod. jdevuévov, et mox ἀχρίστων. 
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. Il. 
/K Lond 

| Γνῶμαι κατ᾽ ἐκλογὴν &x τῶν Δημοκρίτου, Ἐπι- 
κτήτου καὶ ἑτέρων φιλοσόφων, σοιητῶν 

xal ῥητόρων . 

"Agxto n ὁ παρὰ τοῦ ϑεοῦ “λόγος μᾶλλον ἢ τὰ 
σιτία. 

Συνεχέστερον νόει τὸν "m ἢ ἀνάπνει. 
Θεὸς οὐ ληπτός" εἶ δὲ ληπτὸς, οὐ ϑεῦς. 
Βούλει )νωσϑῆναι παρὰ ϑεοῦ" ἀγνοήϑητι μάλιστα 

παρὰ ἀνθρώποις. 

Ea» ad μγημονεύσῃς, ὅτι, ὃ ἂν ? ἐργάζῃ κατὰ ψυ-- 
χὴν ἢ σῶμα ϑεὸς παρέστηκεν ἔφορος" ἐν πάσαις πραάξε-- 
σιν οὐχ ἁμάρτῃς ; ἕξεις δὲ τὸν ϑεὸν σύνοικον. ͵ 

Θεῴ ὅμοιον ἔχει ἄνϑρωπος τὸ εὖ ποιεῖν" ὅταν τὸ 
'&U ἡοιεῖν μὴ καπηλεύηται. 

Θεὸς δεῖται οὐδενὸς" σοφὸς δὲ δεῖται μόνου ϑεοῦ. 
Θεοῦ ἀξιὸν σε ποιήσει τὸ μηδὲν ἀνάξιον ξαντοῦ 

πράττειν. 
| Κρείττονες ai τῶν πεπάιδευμένων ἐλπίδες ἢ ὃ τῶν 

ἀμαϑῶν πλοῦτος. 
ἸΠηδὲν ἄγαν. 
“αϑε σιώπας. 
Ἔγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα. | 
Οὐδεὶς κομήτης 3 ὕστις OV. . 
νΟὐδεὶς ὄνος τῷ τέλματι. 

Γαμεῖν μέλλε, μὴ γάμει δὲ, γαμήσας γὰρ μεταμε-- 
ληϑησῃ. 

1) Descxinta sunt ex Cod.| 5) God. χοσμήτης. Alludit ad 
Monac. VIIÍ. Fol. 59. Eadem prov. ex Macario p. 309. al. 
continentur in Codd. Paris. latum: οὐδεὶς κομήτης, ὅστες οὐ 
1985. 2977. βινητιᾷ, Vocem indecoram com- 
2) 8 ἂν scripsi pro τῷ quod pilator noster ómisit. 

est in cod. 

4 e 
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AMjpe, νομοκλοπέειν. ἐϑέλῃς, μήτ᾽. ἄρσενα Κύπριν 
ὀρένεεν. | 

Ἐν πίϑῳ᾽ τὴν χεραμίαν μανϑάνεις. 
Τιμήσεις τὸν “ϑεὼν ἄριστα" ὅταν τῷ ϑεῷ τὴν διανοιαν. 

ὁμοιώσῃς: δι᾿ ἀρετῇς" 7) γὰῤ ἀρετὴ τὴν, Ψυχὴν ἕλκει πρὸς 
τὸ συγγενές. 

. Οἱ ἄνϑρωποι vors γίνονται βελείους, ὅταν τῷ ϑεῷ 
προσέρχωνται" ὅμοιον δὲ δείκνυσι τῷ ϑεῷ τὸ εὐεργετεῖν 

καὶ ἀληϑεύειν. : 

Σοφὸς ἄνϑρωπος ϑεὸν σεβόμενος γινώσκεται ὑπὸ 

τοῦ..ϑεοῦ" διὸ. οὐκ ἐπιστρέφεται, κὼὠν ὑπὸ πάντων ἀγ-- | 
γοῆται. 

“Τὰς μὲν “πόλεις ἀναθήμασι, τὰς δὲ ψυχὰς μαϑήμα-- 

σε δεῖ. κοσμεῖν. Z 

Quee ἵππος εὐγεγὴς, χρίνοιτο à ἂν πολυτέλειαν ἤμφιε-- 

σμένος, ἀλλ᾽ ὁ τῇ ψυχῇ λαμπρὸς, οὔτε ἀνὴρ πολυτίμη-- 
τα κεκτημένος, ἀλλ᾽ ὃ τὴν ψυχὴν γενναῖος. 

Ey μὲν τοῖς ἐσόπτροις ὁ τῆς ὄψεως, ἐν δὲ ταῖς 

ὁμιελέαις 0 τῆς ψυχῆς χαρακτὴρ βλέπεται. 

σχύειν τῇ ψυχῇ αἱφοῦ μᾶλλον 7 τῷ σώματι 4 

ἽὝεϑναάναι πολὺ κρεῦσεον ? du ἀκρασίας ii ψυχὴν 
ὁμουρῶσαι.. 

Ὑπεράνω τῆς σαρκὸς μὴ γενόμενος τὴν' ψυχὴν ϑα.-- 

πτεις £y τῇ σαρκί," | 

᾿Ανϑρώποις ἁρμόδιον ψυχῆς μᾶλλον ἢ σώματος λό:-: 
γον ποιεῖσϑαι. 

ze ἑκάστῳ ἡ | ὀϊκεία τελειότης. 
Blog ἐρωτηϑεὶς, τί εἴη ὁ ἂν ἔφοβον ἐν τῷ "βίῳ, εἶπε, 

συνείδησις. - 

“Τῆς ἀγνοουμένης ἀρετῆς ὡς τοῦ κατορωρυγμένου 
χρυσίου ἢ ἢ λαμπρότης οὐ φαίνεται. 

«- 

- 

4) Cod. τῶν σωμάτων. 



- 
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Πᾶς ἄνϑρωπος τόσου ἄξιος, ὅσου ἀξίαν' pilae 
σοφίαν. 

Ὁ μὲν γεωργὸς, γῆν, "ὁ δὲ γιλοσοφῶν τὴν ψυχὴν 
μεροῖ. 
Φρόνησις εὐτυχίαν. ὡς cá ̓πολλὰ χαρίζεται" τύχη δὲ 

φρόνησιν οὐ ποιεῖ. 
Ἐν μὲν τῷ πολέμῳ πρὸς ἀσφάλειαν χρυσὸς πρείς- 

τῶν, ἐν δὲ τῷ ξῇν λογισμὸς πλούτου. 

Ἡ παιδεία εὐτυχοῦσι μὲν κόσμος, ἀτυχοῦσι 98: xa- 

ταφύριον. 
Χρὴ vj» μὲν. εὐσέβειαν' φανερῶς ἐνδείκνυσθαι πυρὶ 

δὲ ἀληθείας ϑαῤῥούντως προΐστασϑαι. | 
: Πλεῖστον. διαφέρει τὸ γουϑετεῖν τοῦ - ὀνειδίζειν" τὸ 

μὲν γὰρ ἤπιύν τε καὶ φίλον, τὸ δὲ σχληρὸν τε καὶ Ufo. 
Ortx0w»: xal τὸ μὲν duópoE "vov. ἁμαρνάνοντας, τὸ δὲ 

πῦνον ἐξελέχχει: 
Κρεῖσσον ἐσχυρὸν. slvat uisa σωφροσύνης ἢ. εἴσαρ- 

0» etd. ἀκολασίας. | 
Πατρὸς σωφρύσυνη μέγιστον τέκνοις παράγγελμα. 
Νόμοι ἀληϑέστατοι οἱυδιρκαιότατοι. m 

οΝόμῳ, καὶ sext. καὶ τῷ ἀοφωτέρῳ εἴκδεν κόσμιον. 
"ἄριστος κριτὴς ὑπονοείσϑω. ὁ ταχέως μὲν σανεεὶς, 

βῥαϑέως δὲ χρίνωνι “ἢ ; ; 

ἄρισται αἱ πόλεις οἰκοῖντ᾽ d» ἐὰν ol. ly πολῖταε 

τοῖς ἄρχουσι, πείϑωνται, οἱ δὲ ἄρχοντες τρῖς νόμοις. 

᾿Αριστος ἡγεμὼν ὃ τὸν φίλον. δωρεαῖς αννέχων, τοὺς 

δὲ ἐχϑροὺς διὰ τῶν εὐεργεσιῶν. φιλοτιμούμενοι... 

Ποϑητὸς͵ εἶναι μᾷλλον ἢ φοβερὸς. κατὰ τὸν βίον αἷ-- 

ροῦ, ὃν γὰρ πάντες φοβοῦνταὶ, οὗτος πάντας φοβεῖται. 

«ἱροῦ μᾶλλον τοὺς συγόντας αἰδεῖσϑαι, "ἢ φοβεῖ-- 

“σϑαι" αἰδοῖ μὲν γὰρ πρόσεστι σέβας, φόβῳ δὲ μῖσος. 

Τὸν ἄρχοντα δεῖ, ἔχειν πρὸς μὲν τοὺς καιροὺς λογι-- 

σμὸν, πρὸς δὲ τοὺς ἐναντίους τὸ τολμᾷν; πρὸς δὲ τοὺς 

ὑποτεταγμένους. εὐγνοιαν. 
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. Μηδεὶς τῶν qoosluoy τοῦ coyeuaAhergrovadü xol 
γὰρ ἀσεβὲς τὸ amoonQv tovtov τῆς τῶν Osouíwew.enya— 
φεστεέας, καὶ ἀγεννὲς τὸ τοῖς φαύλοις παραχωρεῖν! ἄνο-- 
ἥτων γὰρ τὸ αἱρεῖσϑαι" κακῶς ἄρχεσϑαι μᾶλλον ἢ "ἢ κατ 
“κῶς ᾿ἄρχειν». 0010s e 

Χρὴ τὰς ἀρχὰς οὐ σπουδῇ, ἀλλὰ i χρίσεν: viis αλὴ;- 
ϑείας. γίνεσϑαι. Poi 

Παραδοξότατόν ἔστιν. ἀνθρώποις, , ἔαν τις ἐξουσίας 

κυριεύσας ἑαυτὸν γνωρίζῃ. 

- ὯΩν τὰς ϑόξας ζηλοῖς, τούτων μιμοῦ τὰς πράξεις. 

Ἐλέφαντα μὲν τὸ σχῆμα, ἄνδρα δὲ ἡ πρᾶξις κοσμεῖ. 

᾿ Mixgol χώριτες ἐν καιρῷ μέγιστα εἶσι τοῖς λαμ-- 
Bevovow. 

Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ βίῳ τάχιστα γηράσκει ὡς χάρις.“ 

Ταὐτόν ἐστιν ὄφιν ἐκτρέφειν καὶ πονηρὸν εὐεργετεῖν" 
ἑχατέρῳ ἡ γὰρ 7 χάρις εὔνοιαν οὐ γεννᾷ. 

|. Τὸν μὴ δυνάμενον γενναίως ἐνεγκεῖν ἀτυχίαν ισϑι 
uz δυνασϑαι ἐπιδεξίως ἐνεγχεῖν εὐτυχίαν. | 

Ὥσπερ οἵ ἐν εὐδίᾳ πλέοντες καὶ τὰ πρὸς τὸν pe 

μῶνα “ἔχουσιν ἕτοιμα, οὕτως οἱ ἐν εὐτυχέᾳ᾽ καὶ, τὰ πρὸς 
τὴν ἀτυχίαν ἑτοιμάζουσι βοηϑήματα. - 

Καὶ κυβερνήτης ἢ ἀγαϑὸς ἐνίοτε ᾽αὐαγεῖ ; καὶ d» 

σπουδαῖος ἀτυχεῖ. 

H τύχη ἔοικε φαύλῳ ἀγωνοϑέτῃ, πολλάκις, γὰρ τοὺς 

pn “νικήσαντας στεφανοῖ. 
E9éAsig λαμβάνειν, ᾿ ιδέδου καὶ τοῖς δεομένοις τῶν 

ἐνόντων σοι, ὃ γὰρ μὴ διδοὺς δεομένοις οὐ λη yeso 'deo— 

pevog.. | 
Οὐδεὶς ἐλεύϑερος, ὁ ἑαυτοῦ μὴ χρατῶν. 
Οὐδὲν οὔτε ἡδὺ οὔτε ἀηδὲς τῇ φύσει ἐφέστηκε, παν-- 

τα δὲ τῇ συνηϑείᾳ γίνεται. 

5) Cod. ἑκάτερον. 
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à: ᾿Βἰσνιαἱροδλτόννὸ ἄριστον, τοῦδον. γὰρ "δὴν 7 συνή-- 

Sean easi ΚΔ ἈΘΤΟ ᾿ TP 

"^ Obss Mond ἀμβλείαν οὔτε παῤῥησίαν ἄπρακτον 
ἔχειν. δεῦ. 3 

Ὁδὸν μὲν λειοτάτην Pig δεῖ" βίον δὲ τὸν 
αλυπόταξον. 2x oc NE "E 

“ιμὴν μὲν πλοίῳ C ὅρμος, βίῳ δὲ ἀλυπία. 
αῦτον ἔστι γεχρὸν ἰατρεύειν. καὶ γέροντα γουϑετεῖν. 

Γῆρας καὶ πενία dvo τραύματα δυσϑεράπευτα. 
Κρεϊττὴν ἐστι ποδὶ ὀλισϑαίνειν ἢ γλώσσῃ. 
"i géraitegó» ἐστι λέϑον εἰκῇ βαλεῖν ἢ ἢ λόγον. 
Βουλεύου πολλὰ πρὸ τοῦ λέγειν 1 ἢ πράττειν, οὐ γὰρ 

ἄδεια ἀνακἀλέσασϑαι τὰ λεχϑέντα ἢ ἢ πραχϑέντα. 
Ἵππου μὲν ἀρετὴν ἐν πολέμῳ, φίλου δὲ πίστιν ἕν 

ἀτυχίᾳ κρῖνε. 

Ἐν εὐτυχίᾳ φίλον εὑρεῖν εὐπορώτερον, ἐν δὲ δυστυ-- 
χίᾳ πάντων ἀπορώταϊον. 
2 Παρύντας μὲν τοὺς φίλους δεῖ, εὖ ποιεῖν, ἀπόντας 
δὲ εὐλογεῖν. 

Πολλοὶ; δοκοῦντες εἶναι φίλοι οὐκ εἰσὶ, καὶ οὐ δο- 
κοῦντες. δἰσέ, 

Πολλοὶ τοὺς φίλους ἐκτρέπονται, ὁπύταν ἐξ εὐπο-- 
glos eie σπάνιν. περιπέσωσιν, οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν χρη-- 
μάτων, οὐ τῶν ἐχόντων εἰσὶ φίλοι. 

. ᾿4λέξανδρος ἐρωτηϑεὶς, ἂν τίνε ἔχει τοὺς ϑησαυροὺς, 
δείξας τοὺς φίλους εἶπεν, ἐν τούτοις. | 

|. Φεύγεεν δεῖ κακῶν φιλίαν xal ἀγαθῶν ἔχϑραν. 
"Yr οὐδενὸς δοκήσει φιλεῖσϑαί τις μηδένα φιλῶν. 
Ἰατρὸν καὶ φίλον οὐ τὸν ἰδιώτην, ἀλλὰ τὸν ὥφελι- 

μώτερον δεῖ ἐκλέγεσθαι. 
Τοῖς μὲν νοσοῦσιν ἰατροὺς, τοῖς δὲ δυστυχοῦσι φί-- 

λους δεῖ συμπαρεῖναι. : 
ἹΜακαάριος ἄνϑρωπος ὁ μηδενὸς ἐπιϑυμῶν. 
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Jioó8 πρότερον Tdg^ ἐπϑυμίας" κολαῤδιλ,. ἢ ταῖς 
ἐσεεϑυμίαις κολάζεσϑαι. ἐν νι 

'“Παιδὸς oU» ἀὐδρὺρ, vO ἐπιϑυμεῖν auct. V^ . 
Θάνατος καὶ. qoa: καὶ παντὰ ἄλλα. δε args. og 

ϑαλμῶν ἔστω σοι. xaJ. ἡμέραν, καὺ οὐδέπωπε Mid ἐμ- 
ϑυμήσῃ ois. ἄγαν. ἐπιϑυμησειφν .. lo s 

M ταχὺ ἐπὶ σεαυτῷ μεγάλα φρονήσεις. δῶν cav. 
ὑδονὴν προϊοῦσαν. “αροικήσῃ " πολλὰ. ye. λ(υϑανομεν 
ἑαυτοὺς οὐ δεδαμαχότδρ τὴν ἀδεϑυμίαν, ἀλλ᾽ ὑπ αὐτῇρ 
μᾶλλον ἐλεγχόμβνοι." oM» B3 7 a ἢ yt 

Ἡδονὴν ov πᾶσαν , ἀλλὰ τὴν ἐπὶ. LT Soie iia 
σϑαι Os. - | Su OS evt 

Φρονίμου μέν ἔστιν ἀντιτάσσέσϑαι ταῖς orci, 
ἄφρονορ δὲ δουλεύειν: στα on ! KU WM 

Ὁ κατὰ φύσιν “τληῦτος ὦ ἄρτῳ P discs v τῇ ver 
xoren.1 τοῦ σώματος σκόπῃ συμπεπλῆφωσι, 9 dà,négreróg. 
xcti: iuyy» απέραντογ. ἔχεν καὶ τὴν. 379.880 Vulag 
βάσανον. GC Ae A ai nr 

Ὅσῳ μὲν ἐπὶ 9m φύφοι , ᾿πιάντες ἐσμὲν, πλούδιοὶ; ὃ ὅσῳ 
δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν, TEQLPDG S ἐμὰν πένητες. uas an ias 

0 Οὐχ 9: πλουτῶν, wii ὁ. M); enim n πλούτου: μα-- 
καάριορ: 1.5 esas Ve Vu » - 

Οὐ «τὸ πένεσθαι. odii, ἀλλὰ τὰ" αἱ “εὐπορεῖν. 
"ἀπορῆσαι. καὶ πῆς ἐφημέρας τροφῆς XAACRYOV ἢ) πρὸς 

ἀκολασίαν, εὐπορῆσαι... 2019 νὰν $a. Ὁ I e 
Ὁ τῷ κατὰ quor ἀρπούμενος πλόψεῳ", «tod: "σὰ, πολλὰ 

κεκτημένου, ἀτλειόνωγ. dE: Ὀηεϑυμοδνεὺρ" πολυ ἔσει “ἐλου-- 
σιώπερο. Ὁ caes 600. MS tS 5 

Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων λυποῦνται, xL 00:5 μανὸν xà 

ἑξαντῶν αὐτοὺς «κακᾶι, δακέρες AR καὶ. vas τῶν ^ AyéAog 
ἀγαϑὰ λυπεῖ... ovs ΠΡ ΣΝ 

Ἑαυτὸν τεμωρεῖεαι. as, Ó ματὼ λύπης. fum: o 

Τοὺς μὲν ἄφρονας ὃ χρόνος, τοὺς δὲ φρονίμους ὁ 

λύγος τῆς λύπης ἀπαλλάττει. eem ΔΩ Ἃ 

65 * 
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᾿Ἠχενδύοηϑοις δεῖ τῷ μὲν ϑώρακι χιτῶνα, τῇ δὲ λυ-- 

πῇ νοῦν. | 
Υἱὸν ἀποβαλόντι τινὶ καὶ πενϑοῦντε φίϊῳ γράφων 

τις παραμυϑητικῶς εἶπεν". εἰ ὕτε οὐδέπω 7v οὐκ ἐλυ-- 
7:09, μιηδὲ νοῦ,. ὅτε οὐκ ἔστι, λυπηϑῆῇς. 

Συμφορὰ πᾶσα ἢ αἀδιόρϑῳτὸς ἐ ἐστιν ἢ εὐδιύρϑωτος, 
xot οὐδετέραν. δὲ λυπητέον. ες 

v Ud un βούλῃ κατ᾽ ὀργὴν. ure €XOUSiV μήτε πάσχειν, 
ταῦτα ὀργιζόμενος me aic quee πράξῃς. 

Πειρὼ πειϑοῖ καὶ λόγῳ μᾶλλον ἢ ὑργῇ τὰ ἡμαρτη--- 
μόνα ϑιορϑοῦσϑαι. 

, Mola» : ἰᾶτας geguaxor, ἀργὴν. δὲ οὐδὲν. ἄλλο ἢ 

λύγος... ! 
/ Εὐκλείδης τοῦ ἀδελφοῦ εἰπόντορ, χε θργὴν, οὐ πρῦ-- 
τερον ̓ ἀποϑανεῖόσϑαι, ei μὴ. ἀμύνηται αὐτὸν; ἀλλ᾽ ἐγὼ, ign, 
Qv  πρύσερόν ἀποϑανοῦμαιν: '&b um 68 φίλεάτον᾽ ποιήσομαι. 

| ν ρεῖσσου, wy, ὀργῆς μακροϑυμεῖν 'σερὸ. κοῦ κακῶς 
πρᾶξαι, ἢ εἰκῆ. μεταμελεῖσϑαι. | 

ες  Jigstaoón. ϑεῷ ἢ βροτοῖς χῶριν. φέρϑια. vo. 
Σοφὸς οὐδεὶς πλὴν 0y ἄν. τιμήσῃ. «ϑεύς:. ᾿ 

- Πρὸς τὰς ggeig: XQ». καὶ và: ugeypasa 'UXO7tElVi 

Τῆς δ᾽ ἀρείῆς, ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηχαν 
᾿ϑανατοι" “μακρὸς δὲ xa. ὄρϑιυς: οἷμος ἐ ἐς αὐτήν, 
«Καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον, ἐπὴν δ᾽ εἷς ̓ἄκρον. ἵκηται, 
“Ῥηϊδίη δ᾽ ἥπειτα πέλει χαλεπή. meg. ἐοῦσα. 

ἫΝ εὩὯὩροσεμνδροι δ. βίος, zv wig: αὐτὸν. ζῇν μάϑῃ ^. 
ται ἈΠμτότ᾽ ̓δπαιιέσῃς, πρὶν dde ἴδης σώφρονα. 

Εἰ μὲν ϑεοὶ σϑένουσιν, οὐκ ἔστι τύχη, εἰ δὲ οὐ σϑέ-- 

soam] οὐδέν" ἔστιν ἤ τύχη.. en Ys Wess 
"Πέρας μὲν γὰρ ἅπασιν Ὡνθριὠκοῖς δστὶ. τοῦ βίου ϑά.- 

γνατος, κἂν ἐν οἰκίσκῳ τις αὐτὸν χαϑείρξας τηρῇ." 
Ὁ χρησύός ἐστε. πανταχοῦ. Darm quos, 

7 £6. Y Ξ ΝΦἬπ ῃ ἢ 
, . . d ' m 

6) Cod. en » μάϑοι: ea E * Αἱ M E 
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Ζηλοῦτε μὴ τοὺς πλεῖστα κθατημένους,. ea Y τοὺς 
μηδὲν δαυτοῖς κακόν συνειδότας" quet γὰρ τοιαύτο ψυ-- 
χῆς ἥδιον ἂν τις δυνάιτο vv. βίον δεάγειν. 08584 

ΠΠχραδοτέρν «οῖς νέοις τὰ μᾳϑήματα σερὸς. ἐϑεάμὸν. 
τῆς ἀσωμάτου φύσεως. S3 ἐν δα 

᾿Αχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ᾿ ἀφροσύνης. τόλος δυ-- 
στυχίέα. ^ o noc TE Er 

Σιγᾷν μέντοι πολλὰ: πολλαχοῦ καλόν; 000 vas 
Περισσὰ πράττειν οὐκ ἔχει. φοῦν. φυδένα,' ox 

Οἱ γὰρ ποέοντερ μέγα τοὺς χρείσσους᾽ λόγους", 
Πιχρῶρ 'ἱφέρουσι τῶν ἐλαττόνων ὕπο. ον 
Πᾶν ὃ τι ἂν μέλλῃς ἐρεῖν, ὑπρύτεθον ἐπισκόπει τῇ 

γνώμῃ, πολλοῖς ' γὰρ ) γλῶττα προτρέχεε τῇδ. διανοίαις... 
Παύροις ἀνθρώπων ἀρετῇ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. pe uM 
Ὄλβιος ὃς τούτων ἀμφοτέρων ἔλαχε. 

““ειναὶ͵ γάρ! αἱ γυναῖκες εὑρόαοιξιν τόχνας. “ ᾿ .. 

Πᾶσα μὲν γυνὴ φιλέει πλέον ἀνδρὸς, αἰδουμένη δὲ 
x&v Jet κέντρον ἔρωτὸς͵ ἐρωμάνέουσα. καὶ αὐτῇ!" . .ἃ 

M f 

Τὴν εὐγένειαν. Ἦν ϑέλῃς ἀνασχοπεῖν he d Ἂς 

᾿ ἐν τοῖς καλῷς. φρονοῦσιν ϑύρήσεις βροτῶγ. . ’ 
. Ἐγὰ γάρ οὔτ΄. Ett. “πενίαν σἐροτοῃλακέξει, s γοῦν ἔχεν 

ἡγοῦμαι,. οὔτ᾽ εἴ τις ἂν ̓ ἀφϑύνοις, τραφεὶς énà τούτῳ 
σεμνύνεται. " : 00. 8 1) 

Τὸν ἐχϑρὸν. ἀεὶ προσγέλα. χαὶ᾿ προσάγόρενό" δοκῶν 
γὰρ εἶναι αὐτῷ φίλος. ὁᾷρν: κᾷχον τι δράσεις," 3, 750 τε-- 
λευταία. χάρις! καερὺν ἐχουσα ay Siérwuv: ny δύναται 

μεῖζον ἔγχλημα λῦσαι. 
Τῷ λαμβᾷχειν πόντες ἡττῶνται βροτοί... ^s 0) 

Tox à υγατῶν πλεῖστος. &y Tt0À8L, λόγος... Tu 
Moy9ety ἀνάγκη τοὺς ϑέλοντας εὐτυχεῖν. .᾽"".." 

My μοι γένοιτο. λυπερὸς εὐδαίμων βίο, — : ^ V 
ἹΠηδ᾽ ὄλβος ὕσοις τὴν ἐμὴν κνίζει φρένα. “᾿ 
Φεῦ φεῦ τὸ γῆρας ὡς ἔχει πολλὰς νόσους. 
Δοῦλον ἐσθλὸν τοὔνομα οὐ.διαφϑερεῖ.᾿ UÁÀ. 
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Τράπεζα χωρὶς κῶν. λόγων φατνὴ πέλει. 
- "Uleidog. οὐχ ἐρέδι μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν. 

Εὐλαβοῦ πὰς. διαβολὰς, ΗΝ ̓ ψευδεῖς ὦσιν" o γὰρ 
svoAAoL τὴν. ἀλήϑειαν ἀγνοοῖσι, “πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀπο- 
βλέπουσιν. 05 : 

^ Βέου πονηροῦ ϑάνατος εὐκλοέστερορ. Ὁ 
Διὰ τί μέαν μὲν γλῶσσαν ἔχομεν, ὦτα δὲ δύο; ὅτι 

διπλασίονα δεῖ ἀκούειν φτοῦ λέγειν. . “ον. 

Πλάτων ὃ «φιλόσοφος τοῖς «ἐοις τρία ταῦτα ὑπε- 

τίϑει" ἐπὶ. μὲν. τῆς γνώμης σωφροσύνην ἔχειν, ἐπὶ δὲ τῆς 
γλώσσης σκοπὴν, ἐπὶ δὲ τῶν Ὀφϑαλμῶν cio. 
. εσϑαῷ γὰρ ἀνδρὶ, ἐσϑλὰ καὶ διδοῖ cog. 

οὐἰύρος ὁ βασιλεὺς. ἐρωτηϑεὶς , τί ἀναγκαιότατον &7] 
μάϑημα, $0 ἀπομαϑεῖν, ἔφη, τὰ κακα. 

᾿ Πρὸς τὰς πυχὰς τὰς. φρένας κεκτήμεϑα. 

Mróe svugogav. ὀνειδίσῃς" κοιψῇ 76e T τύχῃ καὶ 

τὸ pé av: ἀὐρατον. ' EE 
Εὐλάβεια͵ καλᾶν- ἔϑυσ. τοῖς PME abito 
"Ἄλλων ( ἰατρὸς αὐτὸς: ἕλκει βρύων... Cs " 

᾿ Οὕτω. γὰρ χρὴ καϑαρὸν εἶναι τὸν βίον τοῦ. odipo- 
»606. endeàc,, ὥστε. μὴ ἐπιδέχεσϑαρ: ἰδύξαν οἰπίας πονηρᾶς. 
ὐν μΟὺζ ἔστιν ἐπετήδδυραι χρησιμώτθροῦ: τῆς ἱπρφότητος, 

Οἱ v' αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ xaxa τεύχων" ἢ 

γὰρ χακὴ βουλὴ τῷ’ βουλεύσαντε. wexigt. i6 s Ουλ 
"9. Oe Πανταχοῦ, ye. πατρὶς: ἡιβύσκρυσα ymo 
:FHirroic γάρ ἐστι πᾶσιν, eig: ἣν πράττῃ, τες εὖ, 
My μοι ἀνὴρ εἴη γλώσσῃ φίλος, ἀλλὰ: καὶ ἔργῳ. 
Ovx ἔστιν οὐδὲν. ,πρεῖσσον᾽ 75 φίλος σαφής. 
“ρει τὴν. παῤῥησίαν; τὰ | nivea dau, qiavíe ς γάρ. ἄνδρα 

ταπεινοῖ. ΄.. mt 
Ἔξω ὀργῆς πᾷς. dijo σοφώτατος: 

My μοι σὺ, πείϑειν δῶρα καὶ ϑεοὺς λόγος. D. 

— Xovoog δὲ κρεΐασονι μυρίων λόγων. βροτοῖς. . "0 

Οὐκ ἔστεν οὐδὲν κρεῖσσον φίλου. οἰκείου.. 

e 
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Ilovroóv pév . γυκὴ κἂν. εὔμορφος 5 ἐὰν δὲ καὶ 

ἀμορφίαν νοσῇ, διπλοῦν τὸ κακόν. s.c TE 
. Καλλιστᾶν ἔστι μὴ '“πλησίαζειν à ἔρωτι φαρκιχῷν zi δὲ 
“ελησιάσῃ τις ταχϑώρ᾽ μακχρυνέσϑω. ν΄. EE 

᾿Αλέξανδρος: ὁ. βασιλεὺς πληρώσας ποτὲ ὀστέων πί-- 
-9axo ἄπεμψε. “«Τιογένει τῷ Κυνικῷ φιλοσάφῳ, ὁ δὲ diae 
βὼν εἶπε" “κυνικὸν μὲν ΓΝ βρώμας οὐ βασιλικὸν. dé «9 

“δῶρον... ᾿ ἘΝ uc αἰ 
Ὁ αὐτὸς παρακαλούμενος ὑπὸ τινος τῶν glia»: T8 

κροϊτοιῆ gat, ἔφη, μῆ. ἀγωγιῶτε, καταλείπω γὰρ. τέκνα 
τὰς τῶν ἀγώνων νίκας. — [ 

Ὁ αὐτὸς δσεὶ. “Ἱτίπατρος αὐτῷ πολλὰ κατὰ τῆς 

μητρὸς ἔγραψεν, “ἀγνοεῖς, ign, ᾿Αντίπατρε, ὅτι- μητρὸς 
ἕν δάκρυον πολλὰς διαβολῶν ἐπιστολὰς ἀπολείφει. o9 

Ὁ αὐτὸς παραγγελμα. ἔλαβεν, ὅτι, ἐὰν ϑύνῃ ἐδεῦσαι, 
uu) πλεύσῃς. 

Κα͵ϑ' ἑκάστην ἡμέραν διατίϑου γυναικὶ ἀπόῤῥητα: 
Ὁ αὐτὸς ϑεασάμενος γέροντα τὰς τρίχας βάπτοντα, 

ἔφη: μὴ τὰς τρίχας ἀλλὰ τὰ γόνατα βάπτε. ." 
«ἀνάχαρσις ὀνξιδιξόμενος ὑπὸ τινος frvixoU, ὅτι 

Σκύϑης ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ἡ πατρὶς ὄνειδος, σὺ “δὲ 

τῆς πατρίδος, ἑ ig. 
Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἔστιν ἐν ἀνθρώποις ἀγαϑὺν 

καὶ φαῦλον, ἔφη , ἢ γλῶσσα. ᾿ 
00 αὐτὸς χΧρεῖττον εἶναι ἐφη, ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ 
ἄξιον ἢ πολλοὺς μηδενὸς ἀξίους. 

““ριστοτέλης ἐρωτηϑεὶς, ποῦ κατοικοῦσιν αἱ ἸΠοῖ-- 
σαι, ἔφη, ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν φιλοπόνων. 

Ὅ αὐτὸς ϑεασάμενος μειράκιον καλλωπιξόμενον, οὐκ 
αἰσχύνῃ, ἔφη, ὅτι τῆς φυύάεως ἄνδρα σε ποιησάσης σεαυ-- 
τὸν τεϑήλυκας ; B n 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς τὲ ἔστιν ἰσχυρότατον; ἔφη, ἂψ.-- 

'ὅρωπος ἀναίσϑητος. 



* 
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- Itoumog. ̓ ὀνευδεζόμενος "Dr. χαλεπὴν ἔχει τὴν ὄψιιν, 

ἐφη, μή μου τῷ εἴδει. ἀλλὰ. τῷ χῷ πρόσεχε. 

Bíag ἔλεγεν, ἀτυχῇ εἶκαι τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα, 
καὶ νόσον Ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾷν. . - 

Ὁ" αὐεύς ποτὲ συμστλέων ἀσεβέσιν. χειμαζομένης τῆς 

veis, κακείνων τοὺς ϑεοὺς ἐπικαλουμένων, once, ἔφη, 
ug) αἴσθωνται ὑμᾶς ἔνϑᾳδε λέοντας. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἂν. εἴη ἄριστον ἐν τῷ βίῳ, 
εἶπε; j συνείδησις. 

᾿ Ὁ αὐτὸς ἔλεγε" δὺο διδασκαλίαβ ϑανάτου εἶναι, τὸν 
τε πρὸ τοῦ γενέσϑαι χρόνον, καὶ τὸν ὕπνον. 

Τοργίας Ó δητωρ ἔλεγε" τοὺς φιλοσοφίας μὲν ἀμε- | 
λσῦντας, περὶ δὲ τὰ ἐγκύκλια μαϑήματα γινομένους, ὃμοί-- 

. 4  - -- - ex QA , 3&6! 

ov; εἶναι τοῖς μνηστῆρσιν, Ob τὴν Πηνελόπην ἐϑέλοντες 
ταῖς. -ϑεραπαινίσιν αὐτῆς ἐμίγνυντο. 

Ὅ αὐτὸς τοὺς ῥήτορας ἐφὴ ὁμοίους εἶναι βατραχοις" 
τοὺς μὲν yag ἐν ὕδατι κελαδεῖν, τοὺς δὲ ἐν τῇ γῇ: 

Διογένης ϑεασάμενος μειράκιον ἄσωτον τὰ πατρῷα 

δαπανῆσαν, καί ἔλαιον καὶ ἄρτον ἐσϑίον, καὶ ὕδωρ ni- 
»ov, ἔφη, εἰ οὕτως κατὰ γνώμην ἤοίσεαῦ, « οὐκ ἂν οὕτως 
xev ἀγάγκην ἐδείπνειρ. 

Ὁ αὐτὸς ϑεασάμενος γεανίσχον καλλωπιξόμενον ἐ ἐφη, 

εἰ μὲν πρὸς ἄνδρας,. ἀτυχεῖς, εὖ δὲ πρὸς γυναῖχας, 
ἀδικεῖς. 

Διογένης ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί τὸ χρυσίον ὠχρον ἔστιν, 
ign, ὅτι πολλοὺς ἐπιβούλους ἐ ἔχει. 

Ὃ αὐτὸς ἀκούσας ὑπό τινος, ὅτε οὐκ ὧν φιλόσοφος 
προσποιεῖται εἶναι, εἶπε, κατὰ τοῦτο γοῦν κρείττων σου 
εἰμὶ, τὸ γε βούλεσϑαι. 

Ὅ, αὐτὸς ϑεασάμενος μειράκιον εὔμορφον καὶ διὰ 
τοῦτο φιλούμενον ἔφῃ, ὦ σπουδασὸν τοὺς τοῦ σώματος 
ἐραστὰς ἐπὶ τὴν ψυχὴν μεταγαγεῖν. 

Ὃ αὐτὸς ἔφασκεν ἡδονὴν ἀληϑῆ. εἶνμε τὸ τὴν ψυχὴν 
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ἐν ἱλαρότητι καὶ ἡσυχίᾳ ἔχειν, ἄνευ δὲ τούτου οὐδὲ τὰ 
Μήδου, οὔτε τὰ Κροίσου χρήματα ὠφέλιμα 7 εἶναι. Ἐὰν 
δέ τις ἢ ὑπὲρ μιλροῦ ἢ ὑπὲρ μεγάλου λυπῆται, 0 οὐκ εὐ-- 
δαίμων, ἀλλὰ χκαχοδαίμὼν. - EE 

Διογένης ἀκούσας, ὡς κακὴν τὸ ζῇν, οὔμενουν, pr, 
κακὸν τὸ ζῇν, ἀλλὰ τὸ κἀκῶς ζῇν. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτώμενος, πῶς ἂν τις ἀμυναιτὸ τὸν 
ἐχϑρὸν, εἶπεν, εἰ σύγε καλὸς καὶ ἀγαϑὸς αὐτῷ yévoio. - 

“Τημοσϑένης Ó ῥήτωρ πυϑομένου τινὸς, τί τὸν υἱόν μου 
διδαξώ, εἶπεν, εἰ μὲν μετὰ ϑεοῦ μέλλοι ζῇν, φιλόσο-- 
φον, εἰ δὲ μετὰ ἀνϑρώπων, ὑήτορα. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, πόσοι εἰσὶν ᾿4ϑηναῖοι, οἱ μὲν 
σπουδαῖοι ὀλίγοι, οἱ δὲ φαῦλοι πολλοὶ, ἐφη. 

Ὃ αὐτὸς ἰδὼν ἀϑλητὴν κακῶς ᾿Αϑηναίους ἰατρεύ-- 
ovra εἶπεν, svosg ὁδὸν, δι᾽ ἧς πολλοὺς καταβαλεῖς." 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, τὸν κόλακα οὕτω διαφέρειν τοῦ κό-- 
ρακος" ὅτι 0 μὲν ζῶντας, ὁ δὲ νεκροὺς ἐσϑέει. 

, Δημήτριος ἐρωτηϑεὶς, al δυσκολώτατον ἐν ἀνϑρώ- 
ποις, σιωπὴ, ἔφη. 

Ὃ αὐτὸς φῆσι, μὴ “δεῖν ζητεῖν τοὺς ἀνθρώπους, &. 

ἐκ μεγάλων πόλεών εἰσιν" αλλ᾽ εἰ '“μεγάλης πόλεως 
ἀξιοι. 

|... Ὃ αὐτὸς τὴν φιλαργυρίαν μητρόπολιν ᾿ἔλεγε πέσης 
κακίας. 

, Ζημόκριτος ἰδὼν φϑονερὸν λυπούμενον, ἔφη" ἢ 
τούτῳ μέγα κακὸν συμβέβηκεν ἢ ἑτέρῳ μέγα ἀγαϑόν. 

^ Διαγόρας ἔν τῷ πλέειν ποτὲ χειμαζομένου τοῦ σκχά-- 
φους καὶ τῶν ουνεπιβατῶν λεγόντων, ὅτι διὰ τοῦ ἀνδρὸς 
τούταυ ἀπολλύμεϑα, δείξας πλησίον. ἕτερον σκάφος κιν-- 
δυνεῦρν ἔφη, μήτι κακείνοις Διαγόρας συμπλέει. 

Ὃ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος, ὅτι δίκην ἔχων ῥήτορα ἐμε-- 

7) Cod. ὠφέλημα. | E 
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σϑώσατο, ἔφη, καὶ γὰρ ὅταν δεῖπνον ἔχω, μάγειρον μι-- 

σϑοῦμαι. 

Ὃ αὐτὸς ἀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ βαρβαρίζειν ἔφη. ἐγὼ 
μὲν «à λόγῳ, ὑμεῖς δὲ τῷ τρόπῳ. 

Ὃ αὐτὸς ἔφη" ὕστις φίλον λυπούμενον ἔφυγεν, οὐδὲ 
τοῦ χαίροντος ἀπολαύειν ἐστὶν ἄξιος. 

Ἐπίκουρος ἐρωτηϑεὶς, πότε δεῖ προσομιλεῖν γυναικὶ, 
ἔφη, ὅταν σαυτὸν ἀσϑενέστερον ϑέλῃς γενέσϑαι. 

Ὃ αὐτὸς τὴν οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγεν. 
| Ζήνων Ó φιλόσοφος, λεγόντων τινῶν ὅτι παράδοξα 

λέγει, εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐ παράνομα. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστε φίλος, ἄλλος οἷος ἐγω. 
Ὃ αὐτὸς ἔφη, τὴν μὲν ὅρασιν ἀπὸ τοῦ ἀέρος λαμ-- 

βάνειν τὸ φῶς, τὴν δὲ ψυχὴν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων. 
Ἡράκλειτος ἔφη, οἴησις προχοπῆς ἐγκοπὴ προκοπῆς. 

Ὃ αὐτὸς τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πε-- 
παιδευμένοις ἔλεγε. 

Θεόφραστος ἰδὼν στρατόπεδον μέγα ἀστρατήγητον 
ἐφη; πηλέχον ϑηρίον κδραλὴν οὐκ ἔχε. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγεν, ὀφείλομεν ἑαυτοὺς ἐθίζειν ἀπὸ 
ὀλίγων ζῇν, ἵνα. μηδὲν αἰσχρὺν ἕνεκα χρημάτων πρατ-- 
τωμεν. 

Θεόκριτος ὁ Χῖος, ἀφυοῦς ποιητοῦ ἀχρόασιν ποι-- 
ουμένου, ἐρωτώμενος ὑπὸ αὐτοῦ, ποῖα ἔστι τὰ καλώς 

εἰρημένα, ἔφη, ἃ παρέλιπες. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τί ἔστε δύσκολον, i ἔφη, τὸ ξαυ-- 
τὸν γνῶναι" καὶ τέ ϑεῖον, τὸ μήτε ὀργὴν, μῆτε τελευτὴν 
ἔχον, καὶ πῶς ἄριστα καὶ δικαιότατα βιώσομεν, ἐὰν ἃ 
τοῖς ἄλλοις, ἔφη, ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ μὴ ποιῶμεν. 

Ἰσοκράτης εἰπόντος αὐτῷ τινος, ὅτι ὃ δῆμος ὑπὸ 
LE ῥητόρων. ἀρπάξεται, τί ϑαυμαστὸν, εἶ Κύρακος 

ἐφευρόντος τὴν ῥητορικὴν οἱ ἀπ᾽ ἐκείνου κόρακές εἶσιν. 
σοχράτης ὃ Ῥωμαϊκὸς ἐρωτηϑεὶς, διατί μετὰ τεσ-- 

. 

| 
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σαράκοντα ἔτη γράμματα μανϑάνει, ἔφη, oU b»o μάϑω, 
ἀλλ᾽ ἕνα μὴ ἄπϑιρος ἀποϑάνω." 

Κλεόβουλος ἐρωτηϑεὶς, τίνα δεῖ. φυλάττεσϑαι, ; εἶπε, 
τῶν μὲν φόλων. τὸν ἰφϑόνον, «τῶν δὲ ἐχϑρῶν τὴν Brit 
βουλὴν. | 

Καλλίων ὃ τῶν ̓ Αϑηνῶν στρατηγὸς ἐρωτηϑεὶς,᾿ πῶς 

σπερὶέχουσιν οἷ γόμοι τῆς πόλεως, ὡς δ᾽ ἂν βούληται 

Ζηβοσθϑένης, εἶπεν, διορϑοῦται γὰρ λόγοις μόνον. 

Καλλίμαχος ἀκούσας παρα: τινος, ᾿ ὃτι ὁ δεῖνα ἐπὶ 

ἐμοῦ τάδε κακὰ σὲ ἐλοιδόρει, εἶπεν, εἴπερ μὴ « σὺ ) ἡδέως 
ἤκουες, οὐκ, ἂν ἐκεῖνος ἔλεγε.  - 

Ὗς, 

Κῦρος ὁ βασιλεὺς ϑεασάμενός more yvvoixa εὔμορ.. 

φον καὶ τῶν παρεστώτων τινὸς εἰπόντος, ὅτι ἐξεστί σοι, 
εἰ ϑέλεις, χρήσασϑαι βασιλεῖ ὄντι, ἐφη. ἀλλὰ βασιλεῖ | 
μη σωφρονεῖν οὐκ ἔξεστιν. ΕΣ 

*Q αὐτὸς ἐρωτώμενος, τίνε καταλιμπάνεις τὸ βασί-- 
λειον, τῷ Ü ὑναμένῳ, ἔφη, 

C'g* αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς , ποῖος τῶν ϑανάτων ἐστὶ χαλε-- 
σεώτερος, ὁ ἐκ τῶν νόμων ἐπαγόμενος, ἔφη. 

Asie χωλὸν à ἔχων τὸ σκέλος ἐπὶ παράταξιν προ-- 
ἤγεν, εἰπόντων. δέ τινῶν, ὅτι πῶς δύνῃ ἐπὶ παρατάξεως 
στῆναι, οὐ γὰρ φευγόντων,. ἀλλὰ ἑστώτων ἡ χρεία, ig. 

"toidogoupevog Εὐριπίδης ΠῚ φαλαχροῦ ἔφη, σὲ 
μὲν οὐχ ὑβρίρω, τὰς δὲ τρίχας σρυ ἐπαινέσω, 0tL 'χακὸν 

κρανίον κατέλιπον. 

Μένανδρος τὸν ̓ φϑόνον. "πρόνοιαν. τῆς ψυχῆς: εἶπεν. 

Ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑ εὶς, τί ἐστι κακὸν y διδασκαλεῖον, εἶστε, 
τύφος. E 

Νικοκλῆς τοὺς ἰατροὺς ἀτυχεῖς 5 ἔλεγεν, ὅτι τὰς 
μὲν ἐπιτυχίας αὑτῶν ὃ ἥλιος ὁρᾷ, τὰς δὲ ἀποτυχίας ? 
γῇ κἀλύπτει. 

8) Ser. εὐτυχεῖς. . Coa? 

7 ; δά * 



Νεανίσκου πολλὰ λαλοῦντος, εἶπά, vig" εἰ τοσαῦτα 
ἐφρόνεις ὅσα καὶ λαλεῖς, οὐκ ἂν τοσαῦτα ἠσχημόνεις. 

Νεανίσκου ἐναβρυνομένου xài λέγοντος, πολλὰ ὠμί.- 
λησα σοφοῖς, εἶπέ τις, κἀγὼ πολλοῖς πλουσίοις, ἀλλὰ 
πλούσιος οὐκ εἰμί. 

Ἐενοκλῆς τὴν πενίαν ἔλεγεν αὐτοδιδάσκαλον εἶναι φι-- 
λοσοφίας" & γὰρ. ἐκείνῃ voig λόγοις πείϑει, αὐτὴ τοῖς 
ἔργοις ἀναγκάζει. | . 

Ξενοκράτει, χρημάτων κομισϑέντων ἀπὸ ᾿Δλεξάνδρου, 
ἑστιάσας τοὺς κομίσαντας κατὰ τὸν αὐτοῦ τρόπον, ary 
γείλαϊε, ἐ ἔφη, “Ἀλεξάνδρῳ, i ὅτι ἔστ᾽ ἂν οὕτω ζῶ; οὐ δέο-- 
μαι τῶν πεντηκοντα ταλάντων , τοσαῦτα γὰρ ἦσαν τὰ 
πεμφϑέντα. 

Οἰγοπίδης ὁρῶν μειράκιον, πολλὰ βιβλίᾳ χτώμενον, 
μὴ τῇ κιβωτῷ, ἀλλὰ τῷ στήϑει. ; ἔφη. 

Ὃ αὐτὸς εἶπε- τὰ βιβλία τῶν μὲν. μεμαϑηκότων ὑπο-- 

μνήματά εἰσι, τῶν δὲ ἀμαϑῶν μνήματα. 
Πρωταγόρας ἔλεγε, μηδὲν εἶναι μήτε τέχνην ἄνευ 

μελέτης, μῆτε μελέτην ἄνευ τέχνης. 

Πλάτων εἴ ποτὲ ἑώρα τινὰ ἡμαρτάνοντα; ἐπισκεπτῶνν 

ἔλεγε, μή ποτε καὶ ἐγὼ τοιούτῳ περιπέσω. 
Πλάτων ὃ φιλόσοφος ἐρωτηϑεὶς. πῶς ἂν ἄριστα δι-- 

οἰκῶγνται αἱ πόλεις, εἶπεν, ἐὰν οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσω-: 
σιν, ἢ οἱ βασιλεῖς φιλοσοφήθωσιν.. 

Πλάτων ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί γέρων ὧν φιλάργυρος εἶ, 
iq, κρεῖττον ἐστι μεταλλαάξαντα τοῖς ἐχϑροῖς καταλι-- 
πεῖν, ἢ ζῶντα τῶν ἐχϑρῶν᾽ δεηθῆναι" κατέγνω γὰρ τῶν 
πολλῶν ἀφιλέας.. — EET 

| Ὃ αὐτὸς ἔφη, καλὸν οὐδαμῶς τὸν πεπαιδευμένον ἐν 

ἀπαιδεύτοις διαλέγεσθαι, ὥσπερ οὐδὲ νήφοντα μεϑύ-- 
ουσιν. 

Ὅ αὐτὸς τοῖς παισὶ συνεβούλευεν, αἰδῶ. καταλιπεῖν 

ἢ Xovoor. 

ὋὉ αὐτὸς παρεκελεύετο τοῖς νέοις, voles ταῦτα Pen" 

L4 - 
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ὀπὶ μὲν τῆς γνώμης σωφροσύνην, ἐπὶ δὲ τῆς γλώττης 

σιγὴν, ἐπὶ δὲ τοῦ προσώποιῃ; αἰδῶ.᾽ 
. Πυϑαγορας διψήσας πολλάκις ἐκ τοῦ φρέατος ln | 

fave καὶ ἐξέχει εἰς pp xoke oy τὴν ἐπιϑυμίαν. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγεν, ὅτι ὁ πεπαιδευμένος τριῶν ̓ χρήξει, 
φύσεως, μελότης, χρόγου.. Δ ἢ 

Πλάτων τοὺς. πλουαίους. - xal, ἀπλήστους ὑδροπιῶσιν 

ἔλεγεν ὁμοίους, οἱ μὲν γὰρ πεπληρωμένοι ὑδάτων διψῶ-- 

σιν, οἱ δὲ χρημάτων. ᾿ 

᾿Ὃ αὐτὸς ὀργιζόμενος τῷ "οἰκέτῃ" : xal μέλλων αὐτὸν 
μαστιγοῦν, ἐπιστατοῦντος Ἐξενοκράτου, Égu' λαβὼν τοῦ-- 
τον μασείγωσον" ἐγὼ γὰρ ὀργίξομαι" φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ, 
ἐπανατεινόμενον τὴν βακτηρίαν τῷ παιδὶ ἕσταναι ἀρόνον 
πολὺν μετέωρον ταύτην ἔχοντα καὶ τὴν αἰτίαν ἐρωεώμε- 
γον φῆσαι, κολάζειν τὸν δαυτοῦ προορμήσαντα ϑυμὸν. ' 

Πυϑαγόρας νεανίσκον ἰδὼν ἀϑλητικὸν οἴνῳ καὶ κρε-- 

ὠφαγίᾳ σαρχᾶ πολλὴν ὑποτρέφοντα εἶπεν, ὦ δαιμόνιε, 
παῦσαν καϑ' ξαυτοῦ ποιῶν τὸ δεσμωτήριον OxvQO». | 

Πλάτων ἐφωτηϑεὶς, τέ ὠφέληται ἐκ τῆς φιλοσοφίας, 
ἔφη, τὸ αὐτὸν ἐν εὐδίᾳ ἑστῶτας βλέπειν ἄλλους χειμα-- 
ξομένους.. EE : 

Xon πρὶν γενέσϑαι τὰ δυσχερῆ προνοῆσαι, ὅπως μὴ 
γένηται, καὶ γενόμενα εὖ ϑέσϑαι. . 

Ῥωμύλος ἐγκαλούμενος, , ὅτι πονηροῖς ἀνϑρώποις 
σύνεστιν, ἐφη, καὶ οὗ ἰατροὶ , τοῖς νοσοῦσιν, ἀλλ᾽ ὑγιαί-- . 

YOUGLY. ' 

Σωκράτης durer ele, εἰ ὄφελος τῶν ψευδομένων. ἔχ 

τοῦ ψεύδους, ἐφὴ, τὸ κἂν ἀληϑῆ, λέγωσι μὴ. πισζεῦε--. 
σϑαι. 

'O αὐτὸς ἔφη, ἡδιστὸν ἔστεν ἕν τῷ βίῳ παιδεία καὶ 
ἀρετὴ) καὶ ἱστορία τῶν , ἀγνοουμένων. " | 

Ὅ αὐτὸς ἔλεγεν, ἐχεῖνον μόνον βασιλέα εἶναι τὸν 

δυνάμενον ἄρχειν τῶν οἰκείων παϑῶν. 
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Ὁ αὐτὺς ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος, πῶς ἂν γένοιτο πλού-- 
σιος, εἰ τῶν ἐπιϑυμιῶν, εἶπε, κρατήσεις 8. 

Ὃ αὐτὸς ἐφη, οἱ τὰ ἀπὸ «κακῶν ἔργων εἷς τὰς κα-- 
λὰς ἀναλίσκοντες λειτουργείαρ: c ὅμοζον ποιοῦσι τοῖς ἀπὸ 

ἱεροσυλίας εὐσεβοῦσι.. ' 

Σωκράτης ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ τινος, εἰ χατασχεῖν δύναι-- 
τὸ τις λόγον ἀπόῤῥητον, &pr,. δύτις διάπυρον ἄνϑρακα τῇ 
γλωσσῃ κατέχειν᾽ δυνήσεζτα. . . " 

Ὅ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τίς σοι πλουσιώτερος εἶναι δο-- 
κεῖ, εἶπτεν, ὁ ἐλαχίστοις ἀρκούμενος, αὐτάρκεια γὰρ ἐστι 
φύσεως πλοῦτος. 2E 

Ὃ αὐτὸς ἔφη, τῆς αὐτῆς" ἁμαρτίας εἶναι τὸ διδόναι, 
οἷς, μὴ δεῖ, καὶ τὸ μὴ διδόναι οἷς δεῖ. | 

'O αὐτὸς ἐφη, ὁποία ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου dei, 
τοιοῦτος καὶ ὁ λόγος. 

Lj 

A αὐτὸς ἐσπουδακύτα τινὰ, τῶν γνωρίμων χαταμα-- 
9o», ὅπως ἂν αὐτῷ 7 εἰχὼν ὁμοία γένηται, ἔφη πρὸς 

αὐτὰν, σὺ ὕπως μέν σοι ὁ λίϑος t ὅμοιος γένηται ἐσπου-- 
δακας, ὅπως δὲ μὴ αὐτὸς M9 € Ouotog γένῃ. οὗ φρῦν-- 
τίζεις. 

ὋὉ αὐτὸς ἰδών τινα ἐπὶ ϑέαν ἐξιοῦσαν, εἶπεν, οὐχ 

ἕνα ϑεάσῃ, γύναι, πορεύὴ, ἀλλ᾽ ἵνα ϑεαϑῇς. | 
Ὃ αὐτὼς ἀπαγγείλαντος αὐτῷ τινος, ὅτε ὃ δεῖνα σε 

κακῶς ἔφη, xol τυπτέτω με, εἶπε, μὴ παρόντα. 
Σόλων ᾿ἐρωτηϑεὶς, πῶς δεῖ φίλοις χρῆσθαι, εἶπε, 

παροῦσι μὲν εὖ κεχρῦῆσϑαι, ἀπόντας δὲ εὐλογεῖν. 
Σόλων ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί τὴν τύχην καϑημένην οὐ 

γράφουσιν, εἶπεν, ὅτε οὐχ ἕστηκε. 

Σερατόνικος ἰατρὸν κολακεύων ἔλεγεν, ἐπαινῶ σου 

τὴν dumtiplav, ὅτε οὐκ ἐᾷς τοὺς ἀῤῥδώστους κατασαπῆναι 
τάχιον αὐτοὺς τοῦ ζῆν ἀπαλλάττων. 

9) Cod. κρατήσῃς. . ι 
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Τοὺς ui» κενοὺς ἀσχοὺς τὸ πνεῦμα διΐστησι, τοὺς Ν 
δὲ ἀνοήτους τὰ οἴημα. — ΝΞ 

Τύπων μεταβολαὶ οὔτε φρόνησιν διδάσκουσιν», οὗ ——— 
ἀφροσύνην ἀφαιροῦνται. | 

Ὑπερίδης ἐ ἔφη, δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἐπιδείκνυσθαι. € ἐν μὲν 
τοῖς λόγοις € ἃ φρονεῖ, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ἃ ποιεῖ. 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε κακῶν ἀνθρώπων φεύγειν φιλίαν καὶ 
ἀγαϑῶν ἐχϑραν. 

Φίλιππος τὸν πλούσιον καὶ ἀπαίδευτον ἔφησε, σπλῃηῦ-- 

τος περιηργυρωμένος. | 

Ὃ αὐτὸς ἔλεγε τὸν βασιλέα δεῖν μνημονεύειν, ὅτι 
ἄνϑρωπος ὧν ἐξουσίαν εἴληφεν io09cov, ἵνα προαιρῆται 
μὲν τὰ καλὰ, φωνῇ δὲ ἀνθρωπίνῃ χρῆται. | 

Φιλόξενος παρήνει προτιμᾷν τῶν γονέων vovg διδα-- 
σκάλους, ὅτι οἱ μὲν γονεῖς τοῦ ζῇν μόνον, οἱ δὲ διδά-- 
σκαλοι τοῦ καλῶς ξῇν αἴτιοι γεγόνασιν... 

"0 αὐτὸς “πρὸς Μειράκιον ἐρυϑριάσαν ἔφη,. ϑάῤξει, 
τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀρετὴ ἔχεν τὸ χρῶμα. 

Χρύσιππος ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί λιτὸς εἶ ἔχων χρήμα-- 
τα πολλὰ, εἶπε, τὸ μέλλον οὐκ εἰδὼς, 1 ἕνα ἔαν τι γένηται 

un ξενίξζωμαι. , 

Χαβρίας καταλαβὼν ἐπὶ στρατοπέδου δύο φύλακας | 
ἀπέκτεινε καϑεύδοντας, εἰπὼν, ovg κατέλαβον, τούτους 

καὶ κατέβαλον. | 

Φίλων φιλάργυρον ἰδὼν ἐκφερόμενον ἔφη, οὗτος βί-- 
ον ἀβίωτον βιώσας ἑτέροις βίον κατέλιπε. 

Ψυχὴν σώματος ἀναγκαιότερον ἰᾶσϑαι, τοῦ γὰρ κα-- 
κῶς ζῇν τὸ τεϑνάγαι κρεῖττον. 

Ὡρίων ἰδὼν νεανίαν φιλοῦντα ἔφη, κάλλιστον ὄψον 19 
τῷ γήρατι cQvvetg. “ E 

Ὥσπερ οἱ κόρακες παρεδρεύοντες ἐξορύττουσι τοὺς 

10) Cod. ὄψιν. 
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ὀφθαλμοὺς τῶν νεκρῶν, σὕτως οἱ κόλακες τοῖς ἐπαίνοις 
τοὺς λογισμοὺς διαφϑείρουσι τῶν ἀνθρώπων. 

Θεανὼ , ἔφη, χρεῖττόν. ἐστιν ἵππῳ ἃ χαλένῳ ἑαυτὸν 
πιστεύειν ἢ γυναικὶ ἀλογίστῳ. 

Θεανὼ £g, περὶ ὧν λέγειν. καλὸν, περὶ τούτων σι-- 
QUY αἰὀχρὸν, καὶ περὶ ὧν αἰσχρὸν λέγειν, περὶ τούτων 
σιωπᾷν ἄμεινον. 

Ἡ αὐτὴ ἐρωτηϑεῖσα, τ τί ἐστιν ἔρως, ἔφη πάϑος v» 
* VU σχολαζούσης. 

^n 

Τὰ τῶν ἑπτὰ σοφῶν παραγγέλματα ". 

Σόλων ὃ ᾿Αϑηναῖος. 

Θεὸν σέβου" ^ γονεῖς αἰδοῦ" φίλοις βοηϑει" μηδενὶ 

φϑύγει᾽ ἀληϑείας ἀντέχου" ὅρκῳ μὴ χρῶ" νόμοις σεείϑου" 

νόει τὸ δίκαιον" ϑυμοῦ κράτει" ἀρετὴν ἐπαίνει" κακοὺς 
τίσει" ὑἡδονὴν φεῦγε τίκτουσαν ᾿ λύπην" καλοκαγαϑίας 
ὀρέγου" φίλους μὴ ταχέως χκτῶ᾽ μὴ ἄρχε πρὸ τοῦ μα-- 
ϑεῖν ἄρχεσϑαι" τοῖς πολίταις μὴ ϑρασύνου" ἰσχύει χρῶ 
πρὸς πολεμίους, πρὸς δὲ οἰκείους αἰσχυνῃ" ὁ ἂν μὴ ἐδῆς, 
μὴ λάλει, ἰδὼν δὲ σίγα. 

Χίλων Δαμαγήτου — 0YLOG. 

Tvó90 σαυτῦν' φρόνει ϑνητὰ" ἐγκράτειαν ἄσκει" αἷ-- 
σχρὰ φεῦγε" χρόνου φείδου" δικαίως xvà' πλῆϑεε " μὴ 
ἄρεσχε᾽ σοφίαν κτῆσαι" ἤϑη δοκίμαζε᾽ ὑφορῶ μηδὲν, 
διαβολὴν μίσει" τῷ βίῳ “μὴ ἐπαρϑῇς, πίνων μὴ λάλει, 
διαμαρδησῃς γαρ᾽ μὴ κακολογήσῃς τὸν πλησίον, εἰ δὲ 

/ 

) Continentur i in Cod. Vat.| 2) Cod πληϑη. 
DGCXI. Fol. 95. Cfr. Boisson. 

* Anecd. Vol. I. p. 455. 



μὴ, ἀκούσῃ ἐφ᾽ οἷς λυπηϑήσῃ" ἐπὶ τὰ δεῖπνα τῶν φί-- 
λων βραδέως πορεύου, ἐπὶ δὲ τὰς ἀτυχίας ταχύ" γάμους 
δὐτελεῖς ποιοῦ πρεσβύτερον σέβου" τὸν τὰ ἀλλότρια πε-- 
ριεργαζόμενον μίσει, ζημίαν αἱροῦ μᾶλλον ἢ κέρδος ai— 
σχρὸν, τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ λυπήσει, τὸ δὲ ἀεί" ἀτυχοῦντι 
μὴ ἐπιγέλα" τραχὺς ὧν ἥσυχον σεαυτὸν πάρεχε, ὕπως 08 
αἰσχύνωνται μᾶλλον ἢ φοβῶνται" ϑυμοῦ χράτει" ἡ γλῶσ-- 
σὰ σου μή προτρεχέτω τοῦ νοῦ" μὴ σπεῦδε. λαλῶν" μὴ 

λέγων τὴν χεῖρα κίνει, μανικὸν γάρ᾽ μηδὲν ἄγαν. 

Κλεόβουλος Aivótog. | 

Πᾶν μέτρον ἄριστον" πίστιν φύλαττε, μηδενὸς adi 
γορει" εἶδος κόλαζε, προύρα τὸ μέλλον, πλεονεξίαν t φεῦ-- 

γε" φοβοῦ τὴν δίκην" καταλαλιὼν μίσει" οἰνοφλυγίαν φεῦ-- 
ye' συμπόσια μὴ ἀγαττα" γάμει ἐκ τῶν ὁμοίων, ἐὰν ἐκ 
τῶν κρειττόνων γήμῃς, δεσπότας καὶ οὐκ ἐγγόνους κτήσῃ. 

Πιττακὸς Ὕῤῥα «“έσβιος. 

Φίλοις εὐνέει" φοβοῦ τὰ αἰσχρὰ" δίκην φεῦγε" nà— 

σιν ἀρέσκειν ϑέλε᾽ τῷ κρατοῦντι πείϑου" κατὰ δύναμιν 
εὖ ποίει" φιλοσοφίαν GOx6L" μηδένα "λοιδόρει" τὸν βίον 
οἰκονομει" καλὸς᾽ εἶναι. σπεῖσον᾽ 0. μέλλεις ποιεῖν, uu 
πρόλεγε, ἀποτυχῶν γάρ. ,γελασϑήσῃ: 

᾿Θαλῆς ὃ Ζαμίου: — 

Τοὺς κρατοῦντας τίμα" ὅμοιος σεαυτῷ γίνου" ἔπαγ-- 
γέλλου μηδέν" πολίταις μὴ ϑρασύνου" τὸ παρὸν εὖ ποίει" 

xuxiac ἀπέχου: δοχέμαζε. παντα" δόξαν δίωκε" ἐπιμελοῦ 

τοῦ βίου" εἰρήνην ἀγάπα" ἐπαινοῦ παρὰ πᾶσι" μὴ τὴν 
ὄψιν ἀλλὰ τὰ ἐπιτηδεύματα. καλλώπιξε" χαλεϊτὸν ἑαυτὸν 

γνῶναι" ἀργὸς μὴ 1694, μηδ᾽ ἂν πλουτῇς" μὴ πᾶδε πί-- 
στευε" μέτρῳ χρῶ. 

Περίανδρος Κυψέλου κὐφινϑεός. 
Πρόνοιαν τίμα" ἐπίτασσε σεαυτῷ" παιδείας ἀντέχου" 

χαλοὺς εὖ λέγε" χάριτας ἀποδίδου. 

͵ 65 
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Βίας Tevvavidov Πριηνεύς. 

Ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα" λαϑε βιώσας" πλοῦτον ἄδικον 
φεῦγε" δικαίως χτῶ" ἀληϑείας ἀντέχου" παρόντας ἔλεγχε 
ψιϑυρισμοὺς μίσει. 

4 : IV. 
(Ibid. Fol. 114.) . 

' Θεὺς " τὸ διττὸν ἃ οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων 
Ἔχει τὸ τριττὸν 5, οὐδενὸς τῶν σωμάτων ^ 
“Δὐτὸς μετασχῶν οὐ ῥεούσης 5 τετράδος. 
αἰσθήσεων 5 πέφυκεν ἔξω πεντᾶδος, 

| Κίνησιν 7 οὐ πάσχων δὲ διπλῆς ὃ ἑξάδος, ; 
Ἔχει τὸ σεπτὸν τῆς ἀρίστης τριάδος ὃ. 

- : "V. 

(Ibid. Fol. 417.) | 
- —. Màgafqvagioy ? πάνυ ὠφέλιμον. 

o 5490 ψυχῆς ἄνϑρωπε τάς κόρας Eye. 
Βίου τὰ τερπνὰ μὴ φρένας σου. -ϑελγέτω. 

᾿ Γῆν σαυτὸν ἡγοῦ καὶ σποδὸν, xg ἧς μάγαξ. 
, 

bay ϑεῷ πρόσαγε κἂν ῆς ἐν λύπαις. 

Ἔχϑραν μεσητὴν φῇ «ψυχῇ μὴ ̓ προσϑέχου. 
Ζήλου τὰ καλὰ, vé j^ évàvelu ploet. s 8 0 

1) Ἔχει δὲ ὅ ϑεὸς τὸ ἄχτι- 
στον καὶ τὸ ἄτρεπτον. 

9) τὸ κτιστὸν' καὶ τὸ τρεπτόν. 

3) τὸ ἀφώματον, τὸ ἄναρχον, 
τὸ ἀτελεύτητον: huc etiam re- 

ferenda videntur .verba: 
τρία εἶναι ταῖς ὑποσταάσεσιν, εἷς 

δὲ τὴν φύσιν. 
à) τῶν σωμάτὼν τὸ τριττὸν 

ἔστι τοῦτο μῆχος, βάϑος. καὶ 
πλάτος. 

5) ξέουσα τετρώς ἔστιν, αἷμα, 

τὸ 

, | Anecd. Vol 1. p. 161. 
᾿“Φ4λβαφιτάριον. 

. 
, H 

φλέγμα, Sav97 1o; xal μέλαινα, 
7) ὡς ἄξυλος καὶ ὑπέρζωος. 

8) ὡς ἀκίνητος “καὶ Guerd- 
βλητος. 

9) διπλῆ &tds ἔστι τοῦτο" d- 
vo, κάτω ὄπισϑέν τε, ἔμπρο- 
σϑεν" αὖϑις πλαγίως. . 

10) τὸ ἀσώματον, τὸ ἄναρ-- 
χον, τὸ ἀτελεύτητον. 

4) Similia edidit Boisson. in 
Cod, 
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Ζηλωτὸς ͵σϑι; ur μισητὸς τὸν τρύπον. 

Ἦϑος novngo». μὴ λαβῃ. 47 ἀρδία. 

Θύραν τίϑου στόματι τοῖς: ἀργοῖς λόγοις. 

Ἰὸν ψυχῇ σου τοῦ φϑόνου μὴ προσδέχου. 

Καιρὸν νόμιζε τοῖς πᾶσι πεφυκέναι. 

Αόγοις ἀκούειν βδελυροῖς μὴ συντίϑου. -— 

M κατάκρινε τοὺς κατακεχριμένους. | 

Noog πονηρὰς ἐνθυμήσεις ἐχερέπου. 

Na αοῖς προσέρχου, καὶ ϑεῷ δόξαν δίδου. ἡ 

Ξυρὸν καϑάπερ μὴ κατεργαζου δόλον. 

᾿Ξυρὸς γενοῦ μοι σκεπτιμὸς τῶν εὐτόπῳν. 

Ὀχνηρὸς ἐἔσϑι “πρὸς μόνα τὰ φευχτέα.. 

Πόϑον μισητὸν τῷ ϑεῷ σου μὴ πόϑει. 

Πύόϑει 960» σου τὸν ποϑοῦντα σὲ πλέον. 
Ῥυύμην κατ᾿ ἐχϑρῶν τῶν  yooupévay ἔχε. 

Poi δαχρύων ψυχικοὺς δύπους πλύνε... 

Στεῤῥος γίνου πάγιος εἰς τὰ πρακτέα. 

Τήκειν ἐπείγου τὰ πάϑη τοῦ σαρχίου. 

Ὑψηλὸς ἔργοις μὴ φρονήσει μὴ γίνου. 

Φίλει μισοῦντας, μή 08 φιλοῦντας μόνον. 
Χεῖρας ἀδίκους ur voL προσαγάγῃς. 

Ψιϑυριγμοὺς ἐχφευγε πλήρεις σκανδάλων. 

Ὧδε τρυγήσεις πεπραχὼς σωτηρίαν. 

, VI. 

Στίχοι εἰς γυναῖκα πονηρὰν καὶ κακοτροπον *. 

Γυνὴ πονηρὰ γαυάγιον ἀνδρὸς *, ἀῤῥένων. 
᾿Αῤδῥωστία σύνοικος οὐκ ἰωμένη. 

4) Eosdem versus ex Regia] ρὺ γυναικὸς κακῆς. Floruit hic 
bibliotheca ab Holstenio de-| Pediasimus saeculo post Chr. 
scriptos edidit Fabric. biblioth. | n. decimo quarto. À codice 

Gr. XIII. p. 576. sub titulo: Vaticano 711, ex quo equidem 

"Ἰωάννου τοῦ Πεδιασίμου τοῦ BovA- | descripsi, nomen autoris abest. 

γαρίας Χαρτοψύλακος πόϑος. Πε- 2) ἀνδρὸς Fabr. om. 

* 
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Καϑημερινὴ τῷ συνοίχῳ ζημία, 
Γῆρας ἄωρον εὐνέτῃ τρισαϑλίῳ. 
Στερκτὸν κακὸν, μέριμνα συγχαϑημένη. ὅ. 
Νὺξ ἀσέληνος, χειμερινὴ πικρία, 

Ὕπουλον ἕλκος, ἐνδομυχοῦσα 3 φϑονη, 
Πονηρὰ φύσις, ἀκαταάλλακτος μάχη. 
Βίου σκεδασμὸς, ὑπὸ κόλπον 4 σχορπίος. 
“Φνήμερος λέαινα συμπεπλεγμένη. 10. 
Πυρίπνοος χίμαιρα μὴ νικωμένη. 
“Ὑδρα πολυκέφαλος, ἄμαχον τέρας. 
ἹΜαινὰς σοβὰς ἄντικρυς ἀκολασίας ὅ. 

Pita πονηρὰ χειρόνων βλαστημάτων. 
Γαστὴρ ἀκρατῆς, ἠκονημένον στόμα. 48. 
Παντολμον ὄμμα, ϑρύψις. ἐξησκημένη. 

“Ὑποψίας ϑάλασσα συγκυκωμένη 5, 
Κακουργίας ϑύυελλα συσεροβουμένη ", 
Συμπληγὰς ἄλλη Σκύλλα, Χάροβδις, φάγος, 
Εὔριπος ; ἁλμη ἃ, στὺξ, γέμουσα δακρύων. 20. 
px ἑστίας πῦρ, κατακλυσμὸς οἰκίας. 

Ἐτώσιον γῆς καὶ δυσάγκαλην βάρος. 
Κρημνὸς κοράκων, Ταινάρου χάσμα μέγα, 
TO προστυχὸν πᾶν ᾿Αχέρων παρασύρων. 
Ἐριννὺς ὑπόπικρος, “4ιδης πάμφαγος, 95 
Οἰωνὸς ἀπαίσιος ἀνδρὶ συζύγῳ. 

Ὦ τις γυναῖκα τηλικαύτην ἐκφύγῃ 9 

3)" Fabr. &vdo ua yovsa. : 7) Fabr. συστροβὺ μένη. 
A) Fabr. ὑπόκολπος. 8) Fabr. ἄλλη. 
5) Fabr. ἀκολασία." 9) Fabr. ἐκφύγοι. 
6) Fabr. συγκεκωμιένη. 



Ἕτεροι * στίχοι εἰς γυναῖκα σώφρονα καὶ 
| ἐνάρετον. 

᾿Ανδρεία, γυνὴ πλοῦς ἀκύμων συξύγῳ, 
Εὐρωστία 'σύμφυλος οὐ συλωμέξέη. 
Καϑημερινὸν κέρδος ἐξ ἐργασίας. 
Γῆρας λιπαρὸν εὐνέτῃ μακαρίῳ,᾿ 
Δῶρον ϑεσῦ, σύνεδρος ἀμεριμνία, — b. 
᾿Εὐήλιον φῶς, ἦρος ἡδυϑυμία, 
Πρύδηλον ἄκος, ἐμφανὴς σωτὴρία, 
Φύσις ἀγαϑὴ, φίλερον ἐκ τῆς καρδίας, 
Βίου πλατυσμὸς, ἀγαθῶν μυρμηκιὰ, 
"Eoyortxóg βοῦς ἀρότης ἐζευγμένος, 10. 
Παροιμιακὸν τῆς ̓ Αμαλϑείας κέρας. ᾿ 

Νέφος μυϑικὸν, βλῦζον ἀδρὸν χρυσίον. 
Εὐσχημοσύνης ἀπραγμαάτέυτος τύπος, 

Βλαστῶν ἀγαϑῶν ῥίζα κοσμιωτέρα 2, 
TMérgov κατειδὼς λαιμὸς, εὔφημον στόμα, 18. 
Κάτω νενευχὸς ὄμμα, σεμνότης τρόπου, 

Κῦμα γαληνὸν ἁπλότατον᾽ ? καρδίας, 
«ὕρα πνέουσα πραέως εὐποιΐαν. 
Ἔν νυκτὶ φρυχτὸς, ὅρμος ἐν κλυδωνίῳ, 
“ἄριστος * ἰσϑμὸς ἐν παραδείσῳ πίδαξ, 90. 
Ποδηγετοῦν φῶς, αἰϑρία τῆς οἰκίας, 
Τῆς εὔλογον γέννημα, γῆς ἰσαξία, | 
Σωτειρα προβολῆς, ἀσφαλὴς βίου κλίμαξ. 

Ὀλβιόδωρος Νεῖλος ἀργυροῤῥόθας. 

᾿Σίμβλον μελισσῶν, ἡλύσιον μακάρων. 98. 
“ἴσιον οἰωνισμα τῷ συνευνέτῃ. 
Ὦ τίς γυναῖκα τηλικαύτην ἐκλάχη 5... 

4) Fabr. Περὶ γυναικὸς dya- 5) Fabr. ἁπλότης τῆς. 
9 js. à) Fabr. ἄσειστος. 

2) God. κοιμεωτέρα. 5) Fabr. &iAd yg. 



Addenda et Corrigenda 

Pag. 15. not. 24. adde: Hom. Hymn. .in Cer. 200. 
— -— -— 25: adde: Plat. legg. Vni. P 840. D. Franc. 

ἤϊϑεον καὶ ἀκήρατος γάμων ce ἀγνοὶ 
᾿ ζῶαιν. . 

— 49. — 11. adde: Aristoph. Nub. 4364. ἀυῤῥίνην λαβόντα 
τῶν «Αἰσχύλου λέξαι τι. — Cum schol. 

, Süvern, cómment. de. Aristoph. Nub.| 
p. 28.. 

— 95. — 6. adde: Fabric, Bibl. Gr. Vol. VII. p. o5. 
. ^ c * . infr ed. Harl. Nicephori Gregorae! 

epistolam laudat, quae ita incipit: c. 
δεύτεραί πως' φροντίδες, Εὐριπίδης quot! 

᾿ ποῦ, σοφώτερᾶαι. [ 
416. — b. 1.:5.: a. 1. segm. 82. ponendum post nr. 44. 

128. ante ᾿δντηράγους poRe astériscum., 
124. 1. 17. σιλούρῳ, ΑΜ χρήστου͵ 1. σιλούρῳ, ἄχρ. | 
145. mot. a. ]. 4. -Misopag. 1. Misopog. | 
169. l 4. κονιαρτὸν ]. κομ)ορτὼν., ᾿ “ E ΝΣ . : 

l. 18- ὑφ᾽ ἡμῖν.1.. ἡμῶν. " 
222. not. 45. adde: Aristoph. Nub. 859. | 
255. not. b. lin. inf. ἩΜουσοῦν 1. Móvcá». | 
981. l. 9. a. à. πιττεύει 1. πεττεύει. 
295. l. 7. pro Θημιστοκλέης 1. ̓(Θεμιστοκλέης. 
305. not. 10. adde: Plat. legg. VY. p. 757. À; Franc. πα- 

20007 λαεὸς γὰῤ λόγος ἀληϑὴς dv, ὡς ἰσότης 

φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα μὲν ὀρϑῷ: 
l καὶ ἐμμελῶς. 

— 508. l..5. ἀντέγγαψεν 1. ἀντέγραψεν. 
— 321. not. 7. l. 23. pro p. 454. À. lege ρΡ..153. C. 

— 581. 1. 8. ηὐτρέπεσαι 1. ηὐτρέπισται. 
— hA. not. 1.. et 2. pro XIX.-1, XVIII. 

— A56. l. 14. ἃ. 1. ἄρισται 1. ἄριστα. 
» 
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